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RESUMO 

SOUZA, Igor Machado de. Produção do quiabeiro em função de diferentes tipos de 
adubação. São Cristóvão: UFS, 2012. 66p. (Dissertação – Mestrado em 
Agroecossistemas). 

O objetivo neste trabalho foi verificar o efeito da incorporação de duas espécies de 
crotalárias, adubação orgânica e química nas características de desenvolvimento e 
produção do quiabeiro, nas características químicas do solo, na infestação de 
nematoides e plantas invasoras e na tensão de água no solo. O trabalho foi realizado na 
área experimental do Projeto Pequeno Produtor Grande Empreendedor do Instituto 
Gbarbosa em parceria com a Universidade Federal de Sergipe situada no município de 
Itabaiana localizada a 56 Km  da capital, Aracaju - SE. Foram utilizados 16 tratamentos, 
sendo: testemunha, incorporação de Crotalaria juncea, incorporação de Crotalaria 
spectabilis, incorporação das duas crotalárias; com adubação orgânica, e adubação 
orgânica mais crotalárias; com adubação química e com adubação química mais 
crotalárias; com as duas adubações e as duas adubações mais crotalárias. Foram 
avaliadas as características de desenvolvimento (altura de plantas, largura e 
comprimento de folhas, diâmetro do caule, matéria seca e fresca de folhas) e as 
características de produção (número, peso, tamanho de frutos e a produtividade). Ainda 
foram avaliadas as características do solo, umidade, plantas invasoras e galhas de 
nematoides. As crotalárias não se destacaram na maioria dos tratamentos, possivelmente 
por ser o primeiro ciclo de utilização. O período de colheita de 107 dias foi curto, sendo 
determinante para a produtividade. Os tratamentos com adubação orgânica foram os 
melhores para todas as características de desenvolvimento e produção, com plantas 
maiores, folhas maiores, mais frutos comerciais por planta e as maiores produtividades, 
com produtividade máxima obtida no tratamento 14 (adubação orgânica + química + C. 
juncea) (10,05 t ha-1). A C. spectabilis apresentou maior concentração de nutrientes, 
sendo 31,01; 5,03 e 23,41g.kg-1 de N, P e K respectivamente. C. juncea apresentou 23,4 
t ha-1 de matéria fresca superior a C. spectabilis. A adubação verde proporcionou 
incremento apenas para as variáveis de tamanho de folhas, e favoreceu melhorias nos 
atributos químicos do solo. A adubação química favoreceu os maiores teores de K no 
solo, enquanto a adubação orgânica juntamente com a utilização de crotalárias 
proporcionou maiores valores de matéria orgânica (M.O.) no solo. Todos os tratamentos 
ficaram com a umidade acima da capacidade de campo.  

 

Palavras–chave: Abelmoschus esculentus (L.) Moench; adubação orgânica; crotalária 

_________________ 

Comitê Orientador: Maria Aparecida Moreira - UFS (Orientadora), Tácio Oliveira da 
Silva – UFS, Ana Paula Albano Araújo – UFBA. 
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ABSTRACT 

SOUZA, Igor Machado de. Production of okra due to different types of fertilization. 
São Cristóvão: UFS, 2012. 66p. (Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas). 

 

The objective of this study was to evaluate the effect of the incorporation of two Sunn 
hemp species, organic and chemical fertilizers  in the characteristics of development and 
production of okra, in soil chemical properties, in the infestation of nematodes and 
weeds and in soil water tension. The study was conducted in the experimental area 
Projeto Pequeno Produtor Grande Empreendedor of Instituto Gbarbosa, in partnership 
with Universidade Federal de Sergipe, located in the city of Itabaiana 56 km from the 
Capital, Aracaju - SE. Were used 16 treatments, are these: testimony, incorporation of 
Crotalaria juncea, incorporation of Crotalaria spectabilis and incorporation of both; 
with organic manures and organic manure with incorporation of sunn hemp; with 
chemical fertilizers and chemical fertilizers with incorporation of sunn hemp; with both 
fertilizers and both fertilizers with sunn hemp. Were evaluated the characteristics of 
development, plant height, leaf length and width, stem diameter, dry and fresh leaves, 
production characteristics, number, weight, fruit size and productivity. Were also 
evaluated soil characteristics, moisture, weed and nematode galls. The sunn hemp didn’t 
show improvements in most of treatments, possibly due to the first cycle of cultivation. 

The sampling period of 107 days was too short, being determinant for productivity. The 
treatments with organic manure were the best for all features of development and 
production with larger plants, larger leaves, more marketable fruits per plant and higher 
productivities, with maximum productivity obtained in the treatment 14 (organic 
manure + chemical + C. juncea) (10.05 t ha-1). C. spectabilis showed higher 
concentration of nutrients, being 31.01, 23.41 and 5.03 g.kg-1 of N, P and K 
respectively. C. juncea showed 23.4 t ha-1 of fresh matter, greater than C. spectabilis. 
Green manure increased only for the variables of size of leaves, and promoted 
improvements in soil chemical properties.  The chemical fertilizer resulted in higher 
levels of soil K, while the organic fertilizer with the use of crotalárias led to higher 
values of organic matter (O.M.) in the soil. All treatments were with moisture above 
field capacity.  

 

Keywords: Abelmoschus esculentus (L.) Moench; organic manure; sunn hemp 

_________________ 

Guidance Commettee: Maria Aparecida Moreira - UFS (Orientadora), Tácio Oliveira da 
Silva – UFS, Ana Paula Albano Araújo – UFBA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O quiabeiro, Abelmoschus esculentus (L.) Moench é uma hortaliça de ciclo anual, 

fácil cultivo e bem disseminada principalmente no Nordeste do Brasil. Esta hortaliça 

possui características desejáveis para os pequenos produtores sendo resistente à seca e 

bem adaptada ao clima tropical, apresenta expressiva expansão em todo o Brasil, 

principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe e apesar disso, ainda 

existem poucos estudos a respeito dessa cultura. A cultivar mais plantada atualmente no 

país é a Santa Cruz 47, pois é bem adaptada, de ciclo curto, boa produção de frutos que 

são bem aceitos no mercado interno. 

De forma geral, à medida que os produtores procuram aumentar a produção, nem 

sempre tratam o solo da maneira adequada, manejando-o de maneira incorreta ou não 

repondo os nutrientes de forma satisfatória à sua manutenção, em decorrência disso, a 

adubação é sempre um tema importante a ser abordado para todas as culturas, inclusive 

para o quiabo, que apesar de ser uma planta rústica e bem adaptada aos solos arenosos, 

responde bem à adubação. O melhor tipo de adubação a ser utilizada depende de fatores 

como as características climáticas, o tipo de solo e da cultura. 

A adubação química é a prática que mais afeta a produção de hortaliças. No 

entanto, para o quiabeiro, ainda pouco se conhece sobre as quantidades ideais de 

adubação a serem utilizadas, principalmente no Estado de Sergipe. 

As hortaliças reagem bem à adubação orgânica, tanto em produtividade quanto em 

qualidade dos produtos obtidos. As principais fontes de adubação orgânica são os 

estercos animais e o composto orgânico, já que os nutrientes presentes, principalmente o 

nitrogênio e o fósforo, possuem uma liberação mais lenta quando comparados com 

adubos minerais. Assim, a adubação orgânica proporciona maior disponibilidade de 

nutrientes ao longo do tempo, o que favorece um melhor aproveitamento. 
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Outra forma de melhorar o solo tanto química quanto fisicamente é a utilização de 

adubação verde em pré-cultivo, principalmente com Crotalaria juncea e Crotalaria 

spectabilis. Esta prática se baseia no cultivo de plantas que serão fragmentadas e 

incorporadas ao solo com a finalidade de preservar e aumentar os teores de matéria 

orgânica e de nutrientes, principalmente nitrogênio. 

Apesar disso, ainda existe certa resistência dos agricultores em fazer o pré-cultivo 

com leguminosas, seja pela ocupação da área exigida ou pelo fato dos efeitos na 

produção e produtividade não serem imediatos. No entanto há de se considerar os 

efeitos da utilização de leguminosas como adubo verde na conservação e preservação do 

solo, incluindo melhorias nas qualidades físicas, químicas, biológicas e na manutenção 

da umidade desses. Oura característica importante é que tal prática pode ser utilizada 

como forma de manejo contra nematoides e plantas invasoras. 

Apesar das vantagens da adubação verde, sua eficiência como adubação, e 

antagonismo a nematóides e plantas infestantes têm sido baixa no primeiro ciclo de 

utilização, dessa forma é indicado o uso constante dessas leguminosas para alcançar um 

melhor desempenho. 

Com isso, o objetivo neste trabalho foi verificar o efeito da incorporação de duas 

espécies de crotalárias, adubação orgânica e química nas características de 

desenvolvimento e produção do quiabeiro, nas características químicas do solo, na 

infestação de nematoides e plantas invasoras e na tensão de água no solo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. Características da cultura 

O quiabeiro, Abelmoschus esculentus (L.) Moench, é uma hortaliça anual da 

família Malvaceae e originária da África, possivelmente Etiópia, e acredita-se que a 

cultura tenha sido introduzida no Brasil pelos escravos africanos (CASTRO, 2005).  

Esta cultura possui grande importância socioeconômica principalmente na 

África e na Ásia, sendo hortaliça bastante popular. Também chamado pelos africanos de 

Gombo, o quiabo é chamado de vegetal perfeito por causa das suas qualidades 

nutricionais e características da planta (KUMAR et al., 2010). Os maiores produtores 

africanos são Índia, Nigéria, Paquistão, Gana e Egito (FALADE e OMOJOLA, 2010). 

No Brasil, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE (1996), os maiores 

estados produtores são MG, SP, SE, RJ, ES, BA e GO, representando 85% da produção 

nacional, com 87,4 mil toneladas. 

Essa hortaliça possui algumas características desejáveis, tais como: ciclo 

vegetativo curto, fácil cultivo, alta rentabilidade, custo de produção economicamente 

viável, resistência a pragas e alto valor alimentício e nutritivo (MOTA et al., 2000). 

Contém vitaminas A e C, é fonte de cálcio, ferro, niacina, além de apresentar qualidades 

medicinais (IHEKORONYE e NGODDY, 1985; OLIVEIRA et al., 2011). 

O quiabeiro é caracterizado por ser uma planta arbustiva, de porte ereto e caule 

semilenhoso que pode atingir três metros de altura. Quando plantada em espaçamentos 

largos, superiores a 40 cm entre plantas ocorrem ramificações laterais. Porém, isto é 

menos frequente quando se aumenta, no plantio, a densidade de plantas. As folhas são 

grandes, com limbo profundamente recortado, lobadas e com pecíolos longos. O 

sistema radicular é profundo, com raiz pivotante, que pode atingir até 1,9 m de 

profundidade (GALATI, 2010).  
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Entretanto, pesquisas conduzidas no interior paulista com seis cultivares 

constataram que a maior parte das raízes localiza-se em até 0,2 m de profundidade, o 

que não invalida o fato de ser uma cultura olerácea com boa resistência à seca 

(FILGUEIRA, 2008). 

A cultivar mais plantada no Brasil é a Santa Cruz 47 que se caracteriza por ser 

uma planta vigorosa e de internódios curtos, os frutos são de coloração verde clara, 

cilíndricos, tendo a ponta ligeiramente recurvada e possui teor de fibra menor em 

relação às cultivares mais antigas. Por apresentar uma produção precoce obtêm-se 

produtividades elevadas. É uma cultivar resistente à murcha-verticilar e à podridão-

úmida dos frutos, características que tornam essa cultivar padrão de mercado, 

adaptando-se às mais diversas condições (FILGUEIRA, 2008). 

A cultura do quiabeiro é muito popular em regiões de clima tropical e 

subtropical, devido à rusticidade das plantas, principalmente, à tolerância ao calor, além 

de não exigir grande tecnologia para seu cultivo. As temperaturas médias apropriadas 

para seu cultivo estão na faixa de 21,1 a 29,4 ºC, com a média das máximas em 35 ºC e 

a média das mínimas em 18,3 ºC (EZEAKUNNE, 1984; GUILHERME et al., 2011). 

Assim, o quiabeiro é uma das hortaliças mais exigentes em calor. Devido a isto a 

região de Itabaiana - SE se apresenta como uma das regiões ideais para o cultivo, pois 

sua média anual é de 24,7ºC. A cultura encontra essas condições climáticas ideais para o 

seu cultivo principalmente na região Nordeste e Sudeste do Brasil, onde é uma cultura 

muito popular entre os pequenos produtores (MOTA, 2000). 

A cultura é muito apropriada à agricultura familiar, especialmente, pelo elevado 

número de serviços gastos com mão-de-obra nas operações de colheita, classificação e 

embalagem, sendo boa alternativa de renda por apresentar precocidade na produção e 

período relativamente longo de colheita (FILGUEIRA, 2000). 

O desenvolvimento do quiabeiro segundo Galati (2010) foi caracterizado por 

estádio vegetativo de 0 a 64 dias após a semeadura (DAS), e reprodutivo de 65 a 120 

DAS. Segundo Filgueira (2008) o estádio vegetativo é de 60 a 75 DAS, assim como 

citado por Galati (2010), porém o seu período de frutificação pode superar 200 dias, 

conforme a época de cultivo. 
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Para Oliveira et al. (2007), o período de colheita foi de 70 a 170 dias, com 100 

dias de colheita, e para obtenção de maior numero de frutos comerciais é indicada 

colheita a cada dois dias. 

  Em resultados encontrados na Flórida por Wang et al. (2007), a produtividade 

variou de 4 até 20 t ha-1 de acordo com os tipos de adubação utilizados. Sendo 

correspondente a 4 t ha-1 para pousio, 6 t ha-1 para testemunha e com a utilização de 

Crotalaria juncea a produtividade foi de 7,21 t ha-1 e no mesmo trabalho, no ano 

seguinte a produtividade subiu para 13,25 t ha-1 com a crotalária.  

Em países africanos, a produtividade gira em torno de apenas 4 t ha-1 para a 

Nigéria (AKANDE et al., 2006; KATUNG, 2007), 10,62 t ha-1 para a Índia, 7,75 t ha-1 

para o Paquistão e 12,52 t ha-1 para o Egito (FAO, 2010). 

A produtividade do quiabeiro tem se mostrado variável em função do período de 

colheita. Uma produtividade normal da cultura encontra-se em torno de 15 a 20 t ha-1 

(FILGUEIRA, 2008) e diferente do que foi encontrado por Galati (2010), em torno de 

12 t ha-1, que pode ser explicado devido ao período curto de colheita.  

Segundo Paula Júnior e Venzon (2007) a produtividade do quiabeiro pode ser 

superior a 15 t ha-1. Ferreira et al. (2001) obtiveram produção máxima de 13,13 t ha-1 

em função da adubação orgânica e mineral na região Norte do Rio de Janeiro, enquanto 

Rizzo et al. (2001) obtiveram 8,74 t ha-1 com a cv. Santa Cruz na região de Jaboticabal-

SP. Com a mesma cultivar, Oliveira et al. (2003) obtiveram a produção máxima de 

16,70 t ha-1 com a aplicação de 141 kg ha-1 de N, na região de Areia-PB. 

Em Sergipe a produtividade varia da mesma forma. Em Canindé de São 

Francisco, maior produtor do estado, na frente de Itabaiana, contribui com 10.000 

toneladas da hortaliça por ano (COHIDRO, 2011). 

Em função da crescente produção por pequenos produtores e preferência pelo 

consumidor, tem-se registrado expressiva expansão desta cultura em todo o Brasil, 

principalmente nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe (CAVALCANTE et 

al., 2010).  
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2.2. Aspectos Nutricionais e Adubação  

No cultivo das hortaliças, em que há uso intensivo do solo, com vários cultivos 

anuais, normalmente são utilizadas elevadas doses de fertilizantes orgânicos e/ou 

minerais (VAN RAIJ, 1996), dependendo das exigências nutricionais das espécies e/ou 

dos cultivares propagadas (OLIVEIRA et al., 2003). 

Entender a interação entre solo, água, clima e a cultura é a melhor forma de 

aprimorar a utilização de fertilizantes e escolher a melhor forma de manejo a ser 

utilizada, pois um preparo de solo efetivo e sustentável pode aumentar e promover uma 

melhor colheita sem utilização inadequada do solo (AFOLAYAN et al., 2007).  

As hortaliças são exigentes em nitrogênio, sendo este o nutriente mais absorvido 

pelas plantas, depois do potássio, e o que proporciona maior resposta na produção 

(FILGUEIRA, 2008). Já a aplicação de doses adequadas de potássio nas culturas 

favorece a formação e translocação de carboidratos e uso eficiente da água pela planta, 

equilibra a aplicação de nitrogênio e melhora a qualidade do produto (aspecto, 

coloração, sabor e propriedades culinárias), bem como seu valor de mercado 

(PINHEIRO et al., 2011). 

Mesmo não sendo tão exigido pelas culturas quanto o N e o P, o fósforo tem sido 

o macronutriente que mais frequentemente limita a produção, havendo aparente 

contradição entre a pequena exigência da cultura e a resposta altamente positiva à 

adubação fosfatada. Além do fato dos solos brasileiros serem pobres quanto à 

disponibilidade de P o aproveitamento deste mineral quando aplicado via adubação é 

baixo devido às elevadas perdas por fixação nos solos (FILGUEIRA, 2008). 

Ainda não foi definida a utilização de doses adequadas de nutrientes, 

principalmente o fósforo, para manutenção da qualidade dos solos para o cultivo do 

quiabeiro e pouco se sabe sobre as recomendações ideais de quantidades de fósforo a 

serem aplicadas (AKANDE et al., 2006).  

O quiabeiro normalmente demanda altas doses de adubação orgânica, o que 

garante a nutrição adequada das plantas, qualidade dos frutos e melhoria na 

produtividade, necessitando de pouco ou nenhum uso de fertilizantes minerais 

nitrogenados. No entanto, deve-se evitar o uso excessivo de adubos orgânicos, uma vez 

que isto pode acarretar desenvolvimento vegetativo exuberante, dificultando assim as 
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colheitas e o controle fitossanitário (TRANI et al., 2008), assim como causar problemas 

ambientais, como lixiviação de nitrato e outros elementos para o lençol freático. 

Porém, determinados tipos de adubação, como a compostagem e os adubos 

verdes, possuem variada relação C:N, a qual vai definir a taxa de decomposição e 

liberação dos nutrientes para as plantas (WANG et al., 2005). 

A redução na capacidade produtiva dos solos, em consequência da perda de 

fertilidade destes provocada pelo declínio de matéria orgânica e pela deficiência de 

ciclagem de nutrientes, têm se tornado comum nos sistemas de agricultura tradicional. 

Para reverter este quadro algumas práticas de adubação são utilizadas, como adubação 

mineral, orgânica e verde (ARAÚJO, 2008). 

 

2.2.1. Adubação Mineral 

A adubação mineral é uma das práticas que mais afeta a produção de hortaliças, 

tanto sob o aspecto tecnológico quanto econômico (FILGUEIRA, 2008). As doses de 

fertilizantes aplicadas ao solo na adubação não devem ser limitantes ao crescimento e à 

produtividade das culturas, no entanto, se em excesso, a adubação pode implicar em 

absorção excessiva, o que levará à toxidez das plantas ou interferência na absorção de 

outros nutrientes (COUTINHO et al. 1993). 

De acordo com Filgueira (2000), o fornecimento de nitrogênio via adubação 

mineral funciona como complementação à capacidade de seu suprimento nos solos. Este 

suprimento ocorre a partir da mineralização dos estoques de matéria orgânica no solo, 

sendo geralmente baixo em relação às necessidades das plantas. No quiabeiro, embora o 

nitrogênio seja um dos nutrientes que proporcione maior resposta em termos de 

produção de frutos (FILGUEIRA, 2000) ainda se conhece pouco a respeito das 

dosagens que permitam a obtenção de rendimentos satisfatórios (ZAMBIAZZI et al., 

2011). 
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As recomendações de adubação para a cultura do quiabeiro encontradas na 

literatura são variáveis, indo desde 60 kg ha-1 para a região do Amazonas (CARDOSO, 

2001), 90 kg ha-1 para o estado do Rio de Janeiro (FERREIRA, et al., 2001) e de 180 kg 

ha-1 para solos de fertilidade média ou baixa, parcelado de 3 a 5 vezes, a partir de 30 

dias da semeadura (FILGUEIRA, 2000).  

No estado de Sergipe as adubações são feitas de acordo com recomendações de 

outros estados, havendo a necessidade de estudos mais direcionados para a região. 

 

2.2.2. Adubação orgânica 

 Devido à falta de informações sobre a recomendação de adubação adequada e a 

facilidade de conseguir esterco, a utilização de adubos orgânicos de origem animal 

torna-se uma prática útil e econômica para os pequenos e médios produtores de 

hortaliças, uma vez que proporciona melhoria na fertilidade e na conservação do solo 

(OLIVEIRA et al., 2007).  

 Com isso, as doses a serem utilizadas dependerão do tipo, textura, estrutura e 

teor de matéria orgânica no solo. Quando a adubação orgânica é utilizada vários anos 

consecutivos proporciona acúmulo de nitrogênio orgânico no solo, aumentando seu 

potencial de mineralização e consequentemente a disponibilidade de nutrientes para as 

plantas (OLIVEIRA et al., 2010).  

 Filgueira (2008) afirma que as hortaliças reagem bem a este tipo de adubação, 

tanto em produtividade como em qualidade dos produtos obtidos, sendo o esterco 

bovino a fonte mais utilizada pelos olericultores. Para os solos pobres em matéria 

orgânica é indicada a utilização de composto orgânico, principalmente produzidos com 

esterco bovino, pois assim se tornam uma fonte de adubação orgânica eficiente e 

econômica para hortaliças. 

 Os nutrientes presentes no composto orgânico, principalmente, o nitrogênio e o 

fósforo, possuem uma liberação mais lenta quando comparadas com adubos minerais, 

pois dependem da mineralização da matéria orgânica, proporcionando disponibilidade 

ao longo do tempo, o que favorece um melhor aproveitamento (VAN RAIJ et al., 1996). 

Já o potássio, apesar de ser encontrado em apenas uma pequena porção contida na 
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matéria orgânica, está presente na forma livre, sendo prontamente liberado para o solo 

(KIEHL, 1985). 

 Segundo Santos e Machado (2011), o composto atua também aumentando a 

capacidade de retenção da água, além de manter estável a temperatura e os níveis de 

acidez do solo (pH), dificultando ou impedindo a germinação de sementes de plantas 

invasoras. 

 O cultivo dos solos com retirada contínua da produção, sem adoção de práticas 

que visem a reposição e manutenção de restos vegetais após a colheita promove no 

decorrer do tempo, deterioração de suas características físicas, químicas e biológicas. 

Isto ocorre principalmente devido à redução dos teores de matéria orgânica no solo, que 

consiste na principal reserva de N e responde por grande parte da CTC do solo 

(BARRETO e FERNANDES, 2001). Um dos pontos positivos da utilização de matéria 

orgânica é o suprimento de nutrientes de forma lenta e equilibrada e constitui uma fonte 

direta de macro e micronutrientes via processo de mineralização (SILVA et al., 2004).  

 Souza (1999) demonstrou que no sistema orgânico, a cultura do quiabeiro 

apresentou bom desempenho vegetativo e produtivo, sendo que nesse método de cultivo 

a produtividade foi 57% maior que no sistema convencional. 

 Dentre as estratégias que caracterizam o manejo da fertilidade do solo nos 

sistemas de produção com base ecológica, destaca- se a aplicação de adubos orgânicos 

com a utilização de estercos, que melhoram suas propriedades físicas, químicas e 

biológicas, promovendo o aumento da estabilidade de agregados, associado à redução 

da densidade do solo, aumento de trocas catiônicas (CTC) e no aproveitamento dos 

nutrientes potencializando o desempenho produtivo das culturas (OLIVEIRA et al., 

2007).  

 Segundo Souza (2004) a matéria orgânica no solo tem a propriedade de atuar de 

forma benéfica na população de microrganismos antagonistas, incrementando a 

produção de substâncias tóxicas aos fitopatógenos e aumentando a supressividade, uma 

vez que a densidade populacional desses organismos pode ser reduzida e a tolerância da 

planta aumentada (RIBEIRO  et al., 1998; WANG et al., 2003). 
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Apesar desses benefícios, essa prática pode apresentar dificuldade de manejo em função 

do volume de material e custo de transporte até o local onde será aplicado. Assim, 

práticas mais simples têm sido discutidas na forma de adubação verde, uma vez que o 

produto final pode ser obtido no mesmo lugar ou nas proximidades do local onde será 

utilizado, além de poder ser manejado de várias formas com as culturas de interesse 

econômico, permitindo maior eficiência no uso dos recursos disponíveis (MASSAD et 

al., 2010). 

 

2.2.3. Adubação verde 

 A adubação verde é a prática na qual se cultiva plantas que depois serão 

fragmentadas e incorporadas ao solo. Estas plantas podem ser produzidas no local da 

incorporação ou fora deste, e tem a finalidade de preservar e restaurar os teores de 

matéria orgânica e nutrientes dos solos. Esta tática segue a nova tendência mundial da 

busca de alimentos mais saudáveis, provenientes da agricultura orgânica ou produzidos 

com a mínima utilização de insumos químicos e degradação do meio ambiente 

(ARAÚJO, 2008). 

 Na visão imediatista de alguns agricultores, a área com adubo verde deixará de 

gerar renda para a família durante um determinado período sem necessariamente deixar 

de demandar mão de obra. Além disso, os agricultores em geral não conseguem 

mensurar os benefícios com a adubação verde, apesar da redução em até 50% da 

necessidade de fertilização em diversas culturas (WUTKE et al. 2009).  

 Kano et al. (2010) consideram que a adubação verde é pouco adotada pelos 

agricultores na horticultura comercial devido à intensa programação semanal de 

plantio/transplante, tratos culturais e colheitas, que acabam não permitindo aos 

agricultores se programarem  para o cultivo de adubo verde em áreas de pousio ou em 

rotação de cultura.  

 A utilização das leguminosas como adubos verdes pode ser vantajosa à proteção 

e conservação dos solos contra erosão e à melhoria de características físicas, químicas e 

biológicas. Esta prática pode ser considerada versátil e aplicável em várias situações 

agrícolas, permitindo um aproveitamento mais adequado do solo, das máquinas e dos 

insumos.  
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 A adubação verde pode provocar modificações na população de plantas 

espontâneas, em razão dos efeitos alelopáticos e da competição por luz, água, oxigênio e 

nutrientes, podendo até mesmo inibir a ocorrência de algumas espécies (FAVERO et al., 

2001). Algumas espécies de leguminosas, como crotalária e mucuna preta, constituem 

excelente estratégia de manejo de nematoide (WANG et al., 2003; MORAES et al., 

2006), o que se torna uma boa estratégia de manejo devido a susceptibilidade do 

quiabeiro a esses organismos (WANG et al., 2005).   

 Andrade e Ponte (1999) e Ribas et al. (2002), avaliando a utilização de C. juncea 

e C. spectabilis consorciadas com quiabeiro, observaram  redução no número de galhas, 

formadas por fitonematóides nas raízes do quiabeiro e consequente aumento na 

produtividade. 

 Plantas de diversas famílias podem ser usadas para a prática da adubação verde, 

havendo preferência pelas leguminosas por apresentarem capacidade de fixação de 

nitrogênio, baixa relação C/N e presença de compostos solúveis que favorecem sua 

decomposição e mineralização por microrganismos do solo e a reciclagem de nutrientes 

(ARAÚJO, 2008).  

As plantas de cobertura extraem os nutrientes das camadas mais profundas do 

solo, por meio do sistema radicular. Estes nutrientes são então disponibilizados 

superficialmente, após o manejo da fitomassa e a decomposição pela ação do ambiente e 

da biota do solo. A liberação depende do elemento, e poderá ser rápida e intensa 

(ROSOLEM et al., 2003), ou lenta e gradual, dependendo, dentre vários fatores: da 

interação entre as espécies utilizadas, manejo da fitomassa, da época de semeadura e de 

corte, umidade, aeração, temperatura, atividade macro e microbiológica, composição 

química da palha, relação C/N e do tipo de solo (PRIMAVESI et al., 2002). 

 Uma das formas de manejo de adubos verdes é o pré-cultivo, que pode promover 

maior disponibilidade de nutrientes para os cultivos sucessivos (WANG et al., 2003), 

através da ciclagem dos nutrientes das camadas mais profundas para camadas 

superficiais do solo. Além disso, permite o acúmulo de matéria orgânica no solo, 

através dos resíduos das plantas que são adicionados (CARVALHO e AMABILE, 

2006).  
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 Fontanétti et al. (2006) avaliaram o uso de adubos verdes na produção de alface 

americana e repolho e concluíram que dentre os adubos estudados, a C. juncea 

apresentou a maior produção de matéria seca e os maiores acúmulos dos nutrientes N, P, 

K, Mg, B, Mn e Zn, indicando-a assim como a espécie mais promissora para fazer a 

ciclagem e adicionar nutrientes ao solo a partir da decomposição da biomassa.  

 Já na cultura do milho Carvalho et al. (2004) verificaram que quando se utilizou 

crotalária antes do milho, a produtividade de grãos foi 18% superior ao tratamento de 

pousio (predomínio de gramíneas). Esse resultado pode ser explicado pela capacidade 

que a crotalária tem em fornecer N para o milho em sucessão. Além disso, a crotalária 

apresentou grande quantidade de matéria seca produzida, proporcionando modificações 

nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. 

 Normalmente a eficiência dos adubos verdes como fonte de N para as culturas 

tem sido baixa, raramente ultrapassando 20% no primeiro cultivo após a aplicação 

(SCIVITTARO et al., 2003). Assim, recomenda-se a utilização dos adubos verdes de 

forma constante para um melhor desempenho. 

 Miotto et al. (2007) apresentaram que 50% do C ou Ca presente na matéria seca 

de C. juncea foi liberado em 15 dias após a sua incorporação. Já 2/3 do N foi liberado 

após 43 dias, 50% do fósforo em 32 dias e 90% do potássio foi liberado em 36 dias. 

Com isso, demonstrou-se que a decomposição de quase todo o material ocorre com 

cerca de 90 dias. A liberação acelerada de N no período inicial da decomposição da 

crotalária pode acarretar em perdas de N para o ambiente, caso não haja nenhuma 

cultura que possa absorvê-lo. 

 As crotalárias são originárias da Índia, com ampla adaptação às regiões tropicais, 

são arbustivas, de crescimento ereto e determinado. Por se tratar de uma espécie de 

crescimento rápido, que atinge em estação normal de semeadura a altura de 3,0 a 3,5 m, 

e chega a produzir 15 t ha-1 de massa seca (SILVA e al., 2002) e de 40 a 60 toneladas de 

massa fresca (FORMENTINI, 2008).  

 C. juncea é a crotalária mais recomendada para adubação verde. Além disso, 

esta espécie é pouco exigente em água e possui grande eficiência na fixação biológica 

do nitrogênio, se apresentando ainda como uma excelente fonte de ciclagem de 

nutrientes praticamente para todos os macro e micronutrientes, como o boro e o zinco, 
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além de possuir efeito alelopático no controle de nematoides e picão preto (Bidens 

pilosa L) (ARAÚJO, 2008). 

 A Crotalaria spectabilis tem hábito de crescimento arbustivo ereto atingindo 1,2 

a 1,5 metros de altura.  Esta espécie tem uma produtividade entre 20 a 30 toneladas de 

massa verde e 4 a 6 toneladas de massa seca por ciclo. Sua velocidade de crescimento é 

menor do que a C. juncea e para um melhor desenvolvimento da cultura torna-se 

necessária uma capina inicial em áreas de maior infestação de plantas espontâneas 

(FORMENTINI, 2008).  

 De acordo com Souza e Rezende (2007) em estudo realizado no Centro Nacional 

de Pesquisa do Arroz e Feijão da Embrapa, a C. spectabilis demonstrou um bom efeito 

no controle de nematoides de galhas (Meloidogyne spp.) na cultura do feijoeiro. 

 Tanto a C. juncea quanto C. spectabilis apresentam potencial de produção de 

massa verde superior e alto teor de nitrogênio, fácil incorporação ao solo e 

decomposição, quando comparado com outros adubos verdes. Porém, devido às 

características fisiológicas, C. juncea apresenta crescimento rápido suficiente para 

vencer a competição com plantas espontâneas, sem mostrar-se invasora da cultura 

seguinte (ARANTES et al., 1995).  

 Ribas et al. (2003) constataram que no sistema de consórcio com o quiabo, 

independentemente da densidade populacional, C. juncea proporcionou maior número 

de frutos e produtividade mais elevada que o monocultivo do quiabeiro. 

Adicionalmente, verificou que o uso da crotalária como adubo verde, em consórcio com 

o quiabeiro, mostra-se importante para fornecimento de N e para ciclagem de nutrientes 

no sistema, proporcionando aumento de produtividade e redução da incidência de galhas 

radiculares devidas a nematoides do gênero Meloidogyne. 
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2.3. Umidade do solo em função da adubação 

 Por ser originário de regiões quentes da África, o quiabeiro exige temperaturas 

cálidas tolerando o clima ameno, porém é intolerante ao frio, o que pode prejudicar a 

germinação, emergência das sementes, crescimento e frutificação da planta 

(FILGUEIRA, 2000). Por essa rusticidade e pela adaptação ao clima do nordeste 

brasileiro, o quiabeiro é pouco exigente em água, por isso em determinadas épocas não 

requer irrigação.  

 A irrigação pode ser feita por sulco ou gotejamento, que são mais favoráveis à 

cultura. No entanto a aspersão também pode ser utilizada, necessitando elevar os 

aspersores do nível do solo para atingir todas as plantas. A época e a quantidade de água 

utilizada podem atrasar o período produtivo em cerca de 30 dias, iniciando com 60 dias 

no início do verão e com 90 dias no outono-inverno. Já a produtividade nesses dois 

casos depende da duração do período de colheita, podendo variar de 20 a 40 t.ha-1 

(BROEK et al., 2002). 

 Existem poucos dados sobre as exigências hídricas da cultura do quiabo. Singh 

(1987) obteve maior matéria seca da folha e do caule, área foliar e matéria seca total 

com umidade do solo variando entre 60 e 73% da água disponível. Muller (1980) relata 

redução no tamanho das plantas e das raízes sob umidade entre 32 e 40%, demostrando 

certa necessidade da cultura quanto à umidade do solo. 

 Silva et al. (2001) não verificaram diferenças significativas entre 80 e 100% de 

água disponível, afirmando que o crescimento máximo do quiabeiro é obtido com 

umidade do solo igual ou superior a 60% da água disponível.  

 Sharma e Prassad (1978) obtiveram maior rendimento dos frutos quando a água 

estava retida a uma tensão de -0,50 atm ou -0,05 Mpa (-50 kPa); concluíram que 

irrigações frequentes com água retida a tensões de -0,25 atm ou -0,025 Mpa (-25 kPa) 

reduziram o rendimento do quiabo e contribuíram para redução da eficiência do uso da 

água pelas plantas. 
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 O conteúdo de água no solo é uma variável utilizada em estudos que envolvem 

agricultura, hidrologia e meteorologia, dentre outros. Na agricultura, essa informação é 

necessária para muitas aplicações, que incluem o planejamento da irrigação para o 

aumento da produção agrícola (TEIXEIRA et al., 2005). 

 Em geral, os produtores que utilizam irrigação não empregam qualquer 

tecnologia para controle da mesma, porque acham que estas são caras, complicadas, 

tomam tempo e não trazem muitos benefícios. A determinação do momento da irrigação 

continua sendo um desafio mesmo com o desenvolvimento de tantos métodos 

fundamentados em propriedades do solo e da planta (CALBO e SILVA, 2001). 

 O quiabeiro é uma planta pouco exigente em água, motivo pelo qual o cultivo de 

primavera-verão não requer irrigação, mesmo com irregularidades pluviométricas 

(FILGUEIRA, 2003). 

 A estimativa de consumo de água pelas culturas assume grande destaque, na 

medida em que se busca maximizar a produção e minimizar os custos (MEDEIROS, 

2002). 

 Para o manejo da água de irrigação, faz-se necessário a realização do 

monitoramento diário da umidade do solo e/ou da evapotranspiração, durante todo o 

ciclo de desenvolvimento da cultura. Para esta tarefa é importante o conhecimento de 

parâmetros relacionados às plantas, solo e ao clima, para que assim seja possível indicar 

o momento e a quantidade de água a ser aplicada (MAROUELLI et al., 1996). 

 O conhecimento detalhado da dinâmica da água durante o desenvolvimento de 

uma cultura fornece elementos essenciais ao estabelecimento ou aprimoramento de 

práticas de manejo agrícola que visam à otimização da produtividade (CRUZ et al., 

2005). 

 O acompanhamento do nível de umidade no solo, na zona de maior atividade das 

raízes, tem sido recomendado com uma das formas pertinentes para verificação da 

efetividade das irrigações. Esse acompanhamento pode ser realizado, indiretamente, por 

meio de medidas de tensão em que a água se encontra retida no solo. Com essas 

medidas, tanto superficiais quanto em profundidade, é possível identificar se o solo está 

suficientemente seco para o reinício das irrigações ou suficientemente úmido para 
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interromper sua aplicação. Essas medidas podem ser conseguidas, facilmente, utilizando 

o tensiômetro (AZEVEDO e SILVA, 1999). 

Segundo Souza e Resende (2003), a adubação verde mantem uma elevada taxa 

de infiltração de água no solo, pelo efeito combinado do sistema radicular com a 

cobertura vegetal. As raízes, após sua decomposição, deixam canais no solo que 

agregam sua estrutura, enquanto a sua cobertura evita a desagregação superficial 

causada pelo impacto das gotas da chuva e aumenta a capacidade de retenção de água 

para as culturas.  

 De acordo com Fontanétti et al. (2004), a adubação verde reduz as amplitudes 

diárias da variação térmica e hídrica na camada superficial do solo, proporciona a 

formação e estabilização de agregados, melhorando as condições de aeração, infiltração 

e retenção de umidade. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Local do experimento 

O trabalho foi realizado na área experimental da Fazenda Modelo do Projeto 

Pequeno Produtor Grande Empreendedor. Esse projeto é uma parceria do Instituto 

Gbarbosa e BEG Bank com a Universidade Federal de Sergipe, cujo objetivo é atender 

os produtores fornecedores de hortaliças para a rede de supermercados GBarbosa. 

A Fazenda Modelo fica situada no município de Itabaiana localizada na latitude 

10º 41’ 11” e Longitude 37º 25’ 37, a 56 quilômetros da Capital, Aracaju, SE. O clima é  

classificado como de transição entre o semiárido e semiúmido,  com temperatura média 

anual de 24,7ºC e pluviosidade média de 858,5 mm. 

3.2. Dados Climáticos 

Os dados climáticos utilizados na condução do experimento foram obtidos por 

meio da estação automática, localizada na área experimental do Projeto Pequeno 

Produtor Grande Empreendedor no município de Itabaiana – SE.  

A temperatura média do ar ficou em torno de 20 a 25 ºC com a maior máxima 

em torno de 30ºC e a menor mínima em torno de 16ºC, demonstrando uma alta 

amplitude térmica no período do experimento (Figura 1). A precipitação teve valor 

máximo de 44 mm no dia 24 de maio (Figura 2). As medições foram interrompidas no 

dia 18 de Julho devido a problemas técnicos na estação.  
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Figura 1: Temperatura do ar, média, mínima e máxima no período de instalação e 
condução do experimento. Itabaiana – SE. 2011. 

 

Figura 2: Precipitação no período de instalação e condução do experimento. Itabaiana – 
SE. 2011. 
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3.3.  Delineamento Experimental, Tratamentos e Variáveis Analisadas 

Foram utilizados 16 tratamentos, que constituíram em: testemunha, incorporação 

de Crotalaria juncea, incorporação de Crotalaria spectabilis, incorporação das duas 

crotalárias, com adubação orgânica, com adubação orgânica e incorporação de 

crotalárias, com adubação química e com adubação química e incorporação de 

crotalárias, com adubação orgânica mais química e adubação orgânica mais química e 

incorporação de crotalárias (Tabela 1). 

No presente estudo utilizou-se o delineamento em blocos casualizados. Os 

dezesseis tratamentos foram distribuídos em cinco blocos, no total de 80 parcelas 

experimentais com parcelas de 2,5 m2 contendo 12 plantas em cada. A distribuição dos 

tratamentos nos blocos e também as bordaduras podem ser observadas no croqui 

(Figura 3). 
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Tabela 1: Descrição dos tratamentos utilizados no experimento antes da semeadura do 
quiabeiro. 

Trat  Descrição 

1 Testemunha Sem nenhuma adubação  

2  

AV 

Sem adubação + Crotalaria juncea 

3 Sem adubação + Crotalaria spectabilis 

4 Sem adubação + C. juncea + C. spectabilis 

5  

 

AO 

Com adubação orgânica 

6 Com adubação orgânica + C. juncea 

7 Com adubação orgânica + C. spectabilis 

8 Com adubação orgânica + C. juncea + C. spectabilis 

9  

AQ 

Adubação química 

10 Adubação química + C. juncea                      

11 Adubação química + C. spectabilis 

12 Adubação química + C. juncea + C. spectabilis 

13  

AO 

+ 

AQ 

Com adubação orgânica + adubação química 

14 Com adubação orgânica + adubação química + C. juncea 

15 Com adubação orgânica + adubação química + C. spectabilis 

16 Com adubação orgânica + adubação química + C. juncea + C. 
spectabilis 

AV – Tratamentos com adubação verde; AO – Tratamentos com adubação orgânica; AQ – Tratamentos 
com adubação química. 
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Figura 3: Croqui da área experimental. Itabaiana – SE, 2011. 

 

 As variáveis de desenvolvimento do quiabeiro analisadas foram: altura das 

plantas, largura e comprimento das folhas, diâmetro do caule e matéria seca e fresca das 

folhas. 

 Foram feitas avaliações de alturas em duas épocas distintas: Altura 1: aos 57 

DAS e Altura 2: aos 103 DAS. Essa variável foi medida com o auxílio de uma trena 

graduada milimétrica, verificando a altura do colo até o ápice. A altura foi medida em 

duas plantas por parcela (Figura 4). 

 A largura e o comprimento de folhas foi medida considerando-se a maior 

distância longitudinal e transversal de três folhas por parcela (Figura 5). 
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 O diâmetro do colo foi feito em três plantas por parcela com paquímetro na 

altura de 2 cm a partir do solo. Em todos os casos foi calculada a média por planta das 

variáveis mensuradas. 

 Já a matéria fresca e seca de folhas foram mensuradas de três folhas em pleno 

desenvolvimento vegetativo de cada parcela na época do início do florescimento (57 

DAS). A matéria seca das folhas foi utilizada para análises de acúmulo de nutrientes, 

onde foram misturadas as repetições para formar uma amostra composta por tratamento, 

totalizando 16 amostras.  

 

Figura 4: Medida da altura de plantas de quiabeiro. Itabaiana – SE, 2011. 
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Figura 5: Obtenção dos dados de comprimento (A) e largura de folha (B) do quiabeiro. 
Itabaiana – SE, 2011. 

As variáveis de produção analisadas foram: número, peso e tamanho total de 

frutos comerciais por planta e produtividade em t ha-1. 

 O início do florescimento deu-se aos 57 DAS e a primeira colheita ocorreu aos 

63 DAS e a última colheita aos 107 DAS, totalizando 20 colheitas que eram feitas três 

vezes por semana para obtenção dos dados de produção do quiabeiro. Durante cada 

colheita foram contados o número de frutos, foram quebradas as pontas e observadas às 

características dos frutos, separando-os dos comerciais e não comerciais. 

 Foram considerados frutos comerciais aqueles com tamanho mínimo de 9 cm, 

retos e com ponta quebradiça. Já os frutos não comerciais foram considerados os que 

apresentaram má formação e/ou ponta não quebradiça (Figura 6). Para as duas classes 

de frutos foram mensurados o peso (g) e o tamanho (cm) para posterior obtenção da 

produção final.  

 

A  B 
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Figura 6: Aspectos dos frutos comerciais (A) e não comerciais (B) do quiabeiro. 

 

A avaliação de nematóides foi feita logo após a última colheita, em três plantas de 

cada parcela e obtendo a média. Para isso, foram atribuídas notas de 0 a 5 em função da 

quantidade e do tamanho das galhas em relação ao tamanho total das raízes, sendo zero 

para ausência ou insignificante número de galhas (Figura 7A), até cinco para presença 

em toda raiz (Figura 7B). 

  

Figura 7: Raízes de quiabeiro com nota zero (A) e com nota cinco (B) para infestações 
de  galhas de nematóides. Itabaiana – SE, 2011. 

A  B 

A  B 
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Também foram feitas avaliação de plantas invasoras aos 105 DAS. Neste caso, 

atribuíram-se notas de 0 a 5, sendo zero para canteiro sem ou com número muito baixo 

de invasoras e cinco para canteiro completamente coberto por invasoras (Figura 8). 

  

 

 

3.4. Instalação do experimento 

 Para instalação do experimento foi utilizada a cv. Santa Cruz 47 em semeadura 

direta em covas preparadas sobre as leiras onde foi incorporada a biomassa das 

leguminosas. As leiras foram preparadas manualmente após a aplicação de herbicida e 

capina da área. O espaçamento entre as leiras foi de 1 m e entre covas de 0,50 cm. 

 A semeadura da crotalária foi realizada em cada lado da leira. Para a semeadura 

foram utilizadas de 40 a 50 kg de semente por hectare. Foi utilizado o correspondente a 

30g de semente por parcela devido à possibilidade de baixa germinação. Nos 

tratamentos com C. juncea e C. spectabilis solteiras, a semeadura foi feita com uma 

espécie de cada lado da leira, e nos tratamentos com C. juncea e C. spectabilis 

consorciadas às sementes foram misturadas em pesos iguais e depois pesados 30g.  

Figura 8: Visual dos canteiros com nota zero (A) e com nota cinco (B) para 
infestação de plantas invasoras. Itabaiana – SE, 2011. 

A  B 
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 Para a semeadura dos adubos verde não foram utilizadas adubação e irrigação, 

sendo o único trato cultural o controle da lagarta identificada como Utetheisa ornatrix 

com o uso de inseticida biológico natural com principio ativo Bacillus thuringiensis. 

O florescimento da C. juncea iniciou-se aos 50 dias após semeadura (DAS), e a 

C. spectabilis nesse período ainda não tinha iniciado o florescimento. No mesmo dia foi 

feito o corte das crotalárias e utilizadas como cobertura das leiras, de acordo com os 

tratamentos. A incorporação ao solo aconteceu uma semana após o corte, após a capina 

e preparo das covas para a semeadura do quiabo.  

No momento do corte foram coletadas cinco amostras da parte aérea de cada 

crotalária (C. juncea, C. spectabilis e C. juncea mais C. spectabilis), as amostras foram 

misturadas para obter uma única amostra composta de cada tratamento para análise 

foliar. A área da coleta em cada parcela experimental foi de 0,2 x 1,0 m na qual foi 

estimada a produção de matéria seca por hectare (Tabela 2). 

A semeadura do quiabo foi feita com 15 dias após o corte das crotalárias, 

utilizando seis sementes por cova da cultivar Santa Cruz 47. Para a adubação química 

foi utilizada recomendação para cultura de Filgueira (2008), e as fontes utilizadas foram 

sulfato de amônio, como fonte de nitrogênio, e a formulação de 0-20-15 como fonte de 

fósforo e potássio, para adubação de plantio. Para adubação de cobertura foram 

utilizadas sulfato de amônio e cloreto de potássio, em duas coberturas sendo a primeira 

em 54 DAS e a segunda 84 DAS, nos tratamentos com adubação química.  

Como adubação orgânica utilizou-se 20 t ha-1 do composto orgânico preparado 

na Fazenda modelo, utilizando restos culturais de hortaliças e esterco de gado, cuja 

composição química encontra-se na Tabela 3. 
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 Foi feita uma análise de solo da área antes da instalação do experimento (Tabela 

4) e após a colheita. Para isso foram retiradas três amostras de solo nas parcelas 

experimentais de cada tratamento. Essas amostras foram misturadas e homogeneizadas 

constituindo uma amostra composta por tratamento. 

 As análises químicas de folhas e solos foram feitas pelo Instituto de Tecnologia 

e Pesquisa de Sergipe (ITPS). 

Tabela 2: Produtividade média da Matéria Fresca e Seca das crotalárias estimadas em t 
ha-1. Itabaiana – SE, 2011. 

Crotalária Matéria Fresca (t ha-1) Matéria Seca (t ha-1) 

C. juncea 23,40 4,80 

C. spectabilis 13,20 2,20 

C. juncea + C. 
spectabilis  

24,30 4,70 

 

 

Tabela 3: Composição química do composto utilizado como fonte de adubação 
orgânica. Itabaiana – SE, 2010.  
Densidade CRA CE* Na pH* M.O. N-total N- 

amônio 
N- Nitrato 

g.mL-1 mL.g-1 dS.m-1 g.kg-1  % mg.kg-1 

0,46 2,25 7,244 1,65 8,09 76,0 3,07 250 50 

K P Ca Mg S-total Cu Fe Mn Zn B 

---------------------g kg-1 --------------------- ----------------------mg kg-1 ------------------ 

9,75 3,74 17,5 6,61 2,41 38,2 1703 288 78,4 15,3 

CRA = Capacidade de retenção de água. CE = Condutividade eletrolítica. M.O. Matéria Orgânica. S-Total = 
Enxofre total. N-Total = Nitrogênio Total. N-amônio = Nitrogênio amoniacal. N-Nitrato = Nitrogênio na forma 
de nitratos. *Determinações de CE e pH foram realizadas na seguinte relação resíduo/agua: 1/5. 
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Tabela 4: Análise química do solo da área experimental. Itabaiana – SE, 2010. 
Prof. pH M.O. P K Ca Mg Al H+Al CTC V 

(cm) H2O dag.kg-1 mg.dm-3 mg.dm-3 cmolc.dm
-3
 % 

0-20 7,7 0,6 87,3 50 1,9 2,9 0,0 0,7 5,6 87,8 

 

3.5. Tratos culturais 

Foi feito desbaste aos 21 DAS, quando as plantas apresentavam três folhas 

definitivas. Foram deixadas duas plantas por cova, sendo seis covas por parcela, 

totalizando 12 plantas. 

Foram efetuadas três capinas manuais, sendo a primeira antes da semeadura, a 

segunda feita aos 15 DAS e a terceira aos 28 DAS, para o controle das plantas 

invasoras.  

Para irrigação foi adotado o mesmo manejo dos produtores locais, sendo 

utilizado sistema por microaspersão e com irrigações apenas quando o solo estava 

aparentemente seco. Esse manejo foi adotado para verificar a quantidade de água 

utilizada e relacionar com a quantidade ideal. 

Os problemas fitossanitários ocorridos foram presença de oídio que foi 

controlado com uma formulação a base de enxofre e o aparecimento de pulgão cujo 

controle foi feito com pulverizações de inseticida sistêmico indicado para pulgão em 

diversas culturas, necessitando de quatro aplicações. 
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3.6. Monitoramento da umidade do solo 

 A irrigação foi realizada pela manhã e pela tarde, porém sem nenhum tipo de 

manejo, ou seja, sem considerar a necessidade hídrica da cultura ou a umidade do solo 

no momento da irrigação. Utilizou-se a rotina de irrigação praticada pelos produtores 

locais, sendo, cerca de 30 minutos de irrigação por dia, apenas em dias muito quentes e 

sem chuva. 

 Após a semeadura do quiabo a umidade do solo foi monitorada com 16 

tensiômetros, os quais são constituídos por tubos plásticos com um tampão de borracha 

siliconada na extremidade superior e uma cápsula de cerâmica porosa instalada na 

extremidade inferior. Os tensiômetros foram colocados em todos os tratamentos do 

bloco central, na profundidade de 20 cm.  

 Para as leituras do potencial matricial da água foi utilizado um tensímetro 

digital. As leituras foram realizadas diariamente no período da manhã, antes da 

irrigação, totalizando 41 leituras ao longo da condução do experimento no campo 

(Figura 9). 

 

Figura 9: Obtenção das leituras de potencial matricial da água no solo. Itabaiana-SE, 
2011. 
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As características físico-hídricas do solo foram as mesmas obtidas por Santos 

(2011), curva de retenção de água no solo (Figura 10), granulometria, microporosidade, 

macroporosidade e porosidade total (Tabela 5).  

 

Figura 10: Curva de retenção de água no solo na profundidade de 0 a 20 cm, município 
de Itabaiana - SE, 2010. 

 

Tabela 5: Análise física do solo da área experimental. Itabaiana - SE, 2010. 

 

Na Tabela 6 encontram se os valores de umidade na capacidade de campo, ponto 

de murcha permanente, umidade crítica, lâmina de água disponível e lâmina real 

disponível. As equações 1 e 2 foram utilizadas para calcular a lâmina total disponível e 

a lâmina real disponível como auxílio para avaliação do manejo da irrigação. 

( ) ZpmpccLTD 10θθ −=                                                                                (1) 
 

em que: 

LTD = lâmina de água total disponível, mm; 

Prof. M.O. 
Granulometria 

- Areia 
Granulometria 

- Silte 
Granulometria 

- Argila 
Classificação 

textural 

(cm) dag kg-1 --------------------- dag.kg-1 -------------------- 

 0-20 0,6 80,0 13,0 7,0 Areia Franca 
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θcc = umidade na capacidade de campo, cm
3 cm-3; 

θpmp = umidade do solo no ponto de murcha permanente, cm
3 cm-3; 

Z = profundidade efetiva do sistema radicular, cm. 

 
ZucccLRD 10)( θθ −=                                                                                   (2) 

 

sendo, 

LRD = lâmina de água real disponível, mm; 

θuc = umidade crítica do solo, cm
3 cm-3. 

 

Tabela 6: Valores de umidade na capacidade de campo, ponto de murcha permanente, 
umidade crítica, lâmina de água disponível e lâmina real disponível na profundidade de 
0,00 – 0,20 m. 

 
Variáveis Umidade 

θCC 0,146 

θPMP 0,048 

θUc 0,129 

LTD (mm) 19,6 

LRD (mm) 3,4 

 

A umidade crítica adotada para o manejo da irrigação está descrita em Marouelli 

(2008), cujo valor é de 40 a 70 kPa referente ao limite mínimo estabelecido para a 

cultura do quiabeiro, representando uma lâmina de água crítica de 40,4  mm. 
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3.7. Análises estatísticas 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e em seguida, a 

comparação das médias pelo teste de Skott Knott a 5% de significância.  

Para a produção de quiabeiro por semana foi feita a análise de regressão por 

semana em todos os tratamentos. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa estatístico 

SISVAR (FERREIRA, 2011). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. Desenvolvimento do quiabeiro e leguminosas 

O florescimento do quiabeiro teve início aos 57 DAS e a primeira colheita 

ocorreu aos 63 DAS, encerrando aos 107 DAS. O período da primeira colheita 

corrobora com Filgueira (2008), de 60 a 75 DAS e Galati (2010), iniciou aos 64 DAS. 

No entanto, o período de encerramento da colheita foi de 107 dias, inferior ao descrito 

por Filgueira (2008) (150 a 400) dias e semelhante ao descrito por Galati (2010) (120 

dias). O curto período de colheita foi determinante para produtividade e encurtamento 

do ciclo.  

A C. juncea iniciou o florescimento aos 50 DAS quando foi feito o corte, sendo 

esse tempo de acordo com o trabalho de Pereira et al. (2005). Nesse mesmo período a C. 

spectabilis não havia iniciado o período reprodutivo, mas foi necessário realizar a 

incorporação para uniformizar o período de semeadura. 

A produção de massa fresca e seca das leguminosas utilizadas é mostrada na 

Tabela 1. Esses valores têm sido variáveis em função de aspectos climáticos como 

fotoperíodo e também dos arranjos populacionais, onde o aumento da densidade de 

plantas e a redução de espaçamentos proporcionam maiores produtividades de biomassa 

aérea (PEREIRA et al, 2005). Na metodologia de semeadura utilizada nesse trabalho foi 

obtida 23,4 t ha-1 de matéria fresca para C. juncea, 13,2 t ha-1 para C. spectabilis e 24,3 t 

ha-1 para a mistura das duas espécies. Dessa obteve-se 4,8 t ha-1 de matéria seca para C 

juncea, 2,2 t ha-1 para C. spectabilis e 4,7 t ha-1 para a mistura das espécies.  

No caso de incorporação de massa fresca e seca, os valores encontrados (Tabela 

1) foram inferiores aos valores que as crotalárias podem alcançar, pois, a C. juncea 

produz de 40 a 60 t ha-1 de massa fresca (FORMENTINI, 2008) e até 15,2 t ha-1 de 

massa seca (SILVA et al., 2002) e a C. spectabilis produz de 20 a 30 toneladas de massa 

verde e 4 a 6 toneladas de massa seca (FORMENTINI, 2008). 
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4.2. Variáveis de desenvolvimento 

 Houve diferenças significativas para os tratamentos em todas as variáveis 

(Tabela 7). 

Tabela 7: Resumo da análise de variância para Altura 1, Altura 2, Diâmetro, 
Comprimento e Largura de folhas do quiabeiro cultivado sob diferentes fontes de 
adubação. Itabaiana – SE, 2011. 

FV GL Altura 1 
 

Altura 2 Diâmetro Comprimento 
de Folha 

Largura 
de Folha 

QUADRADOS MÉDIOS 
Bloco 4 35,62NS 441,17* 30,64NS 17,68* 14,09NS 

Trat 15 194,80* 738,17* 71,14* 44,52* 58,58* 

Erro 60 42,08 115,24 13,44 6,77 6,92 

Total 79      
CV (%)  12,13 9,46 16,90 8,62 7,78 

FV- Fontes de Variação; *Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 

Para altura 1 foi possível observar uma inferioridade nos tratamentos 3 e 4, com 

C. spectabilis e com C. spectabilis + C. juncea, e nos tratamentos 10, 11 e 12, com 

adubação química + crotalárias. O mesmo foi visto para altura 2, sendo que também 

houve inferioridade para os tratamentos 2 e 9. Para diâmetro foi possível observar que 

os tratamentos 5, 6, 7, 8 (AO) e 13, 14, 15, 16 (AO + AQ) foram superiores aos 

tratamentos 1, 2, 3, 4 (AV) e 9, 10, 11, 12 (AQ). Para comprimento de folha apenas 

houve superioridade para os tratamentos 6 e 14, mostrando que a combinação C. juncea 

+ adubação orgânica é eficiente para essa característica, e os piores desempenhos foram 

em 1, 3 e 9, 10, 11, 12 (AQ). Para Largura de Folha houve um menor desempenho para 

os tratamentos 3 e 12 e um melhor desempenho para 2, 4, 5, 6, 7, 8 (AO) e 13, 14, 15, 

16 (AO + AQ). 
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Tabela 8: Alturas (Altura 1, Altura 2), Diâmetro, Comprimento e Largura de folhas (cm) 
de quiabeiro sob diferentes tipos de adubação. Itabaiana – SE, 2011. 

Tratamento 
 

Altura 1 
 

Altura 2 Diâmetro Comprimento de 
Folha 

Largura de 
Folha 

5 61,50a 125,40a 23,53a 31,60  b 34,80a 
8 60,87a 130,00a 26,54a 31,50  b 36,87a 
7 60,60a 128,10a 25,00a 32,30  b 36,90a 
13 59,40a 123,50a 26,06a 32,70  b 37,30a 
14 57,62a 127,00a 25,79a 34,62a 37,50a 
16 56,70a 122,10a 23,40a 31,60  b 35,40a 
2 54,50a 101,00  b 20,29  b 31,00  b 34,37a 
1 54,40a 113,50a 18,56  b 26,90    c 30,10  b 
9 54,10a 110,30  b 19,06  b 28,80    c 32,10  b 
15 53,90a 115,00a 23,16a 30,30  b 35,10a 
6 53,30a 121,40a 27,00a 35,50a 38,90a 
4 50,70  b 101,60  b 17,90  b 29,90  b 32,50  b 
3 47,70  b   95,30  b 15,43  b 25,20    c 27,30    c 
10 44,40  b 102,30  b 18,66  b 28,10    c 32,00  b 
11 43,00  b   98,50  b 17,10  b 27,20    c 31,10  b 
12 42,70  b 100,20  b 19,69  b 26,00    c 28,50    c 
CV (%) 12,13 9,46 16,90 8,62 7,78 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste de 
Scott-Knott a 5%. Trat 1 – Testemunha; Trat 2 – C. juncea; Trat 3 – C. spectabilis; Trat 4 – C. juncea + 
C. spectabilis; Trat 5 – Adubação Orgânica; Trat 6 – Adubação Orgânica + C. juncea; Trat 7 – Adubação 
Orgânica + C. spectabilis; Trat 8 - Adubação Orgânica + C. juncea + C. spectabilis; Trat 9 – Adubação 
Química; Trat 10 - Adubação Química + C. juncea; Trat 11 - Adubação Química + C. spectabilis; Trat 12 
- Adubação Química + C. juncea + C. spectabilis; Trat 13 - Adubação Orgânica + Adubação Química; 
Trat 14 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea; Trat 15 - Adubação Orgânica + 
Adubação Química + C. spectabilis; Trat 16 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea + C. 
spectabilis. 

 

A incorporação de leguminosas para o plantio do quiabeiro não melhorou seu 

desenvolvimento, pois para a variável altura 1 o tratamento sem crotalária foi superior 

ao observado para os tratamentos com crotalárias. Já as variáveis altura 2 e diâmetro do 

caule não diferiram nos tratamentos com e sem crotalárias e com e sem adubação 

química. Para comprimento de folha os tratamentos com C. juncea e os com adubação 

orgânica apresentaram os melhores resultados (Tabela 9).  

A adubação orgânica proporcionou superioridade para todas variáveis 

analisadas. Já a adubação química apresentou essa superioridade apenas para altura 1 

(Tabela 9). Esses resultados podem ser explicados pelo fato de que os nutrientes 

presentes no composto orgânico, principalmente o nitrogênio e o fósforo, possuem uma 

liberação mais lenta quando comparados com adubos minerais e proporcionam 

disponibilidade ao longo do tempo, o que favorece um melhor aproveitamento (VAN 

RAIJ et al., 1996). 
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Tabela 9: Alturas (Altura 1, Altura 2), Diâmetro e Comprimento de folhas (cm) de 
quiabeiro sob diferentes tipos de adubação. Itabaiana – SE, 2011. 

Tratamento 
 

Altura 1 
 

Altura 2 Diâmetro Comprimento de 
Folha 

SC 57,35 a 118,17 a 21,80 a 30,00   b 
C12 52,74   b 113,47 a 21,88 a 29,75   b 
C1 52,45   b 112,92 a 22,93 a 32,30 a 
C2 51,30   b 109,22 a 20,17 a 28,75   b 
SQ 55,44 a 114,53 a 21,78 a 30,48 a 
CQ 51,47   b 112,36 a 21,61 a 29,91 a 
CO 57,98 a 124,06 a 25,06 a 32,51 a 
SO 48,93   b 102,83   b 18,34   b 27,88   b 
CV (%) 12,13 9,46 16,90 8,62 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste de 
Scott-Knott a 5%. SC: Sem crotalária; C12: C. juncea + C. spectabilis; C1: C. juncea; C2: C. spectabilis; 
SQ: Sem adubação química; CQ: Com adubação química; CO: Com adubação orgânica; SO: Sem 
adubação orgânica. 

  

4.3. Variáveis de produção 

Para todas as variáveis de produção os tratamentos foram significativos (Tabela 

10). 

Tabela 10: Resumo da análise de variância para número de frutos por planta (N), peso 
de frutos por planta (P), tamanho médio de frutos (T), número de frutos comerciais por 
planta (NC), peso de frutos comerciais por planta (PC), tamanho médio de frutos 
comerciais (TC) e produtividade comercial (PRODC) do quiabeiro cultivado sob 
diferentes tipos de adubação. Itabaiana – SE, 2011. 

FV GL N 
 

P T NC PC TC PRODC 

QUADRADOS MÉDIOS 
Bloco 4 29,49* 6704,03* 0,41* 34,23* 7678,39* 0,08NS 7110430NS 

Trat 15 43,05* 11241,67* 0,45* 38,93* 8608,22* 0,25* 15451945* 

Erro 60 7,53 1982,57 0,09 7,39 1835,48 0,08 3331947 

Total 79        
CV (%)  20,26 23,63 2,56 21,86 25,23 2,45 25,99 

FV- Fontes de Variação; N: Número de frutos por planta; P: Peso de frutos por planta; T: Tamanho médio 
de frutos; NC: Numero de frutos comerciais por planta; PC: Peso de frutos comerciais por planta; TC: 
Tamanho médio de frutos comerciais; PRODC: Produtividade comercial. *Significativo a 5% de 
probabilidade pelo teste F. 
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 Os tratamentos 5, 6, 7, 8 (AO), 9 e 13, 14, 15, 16 (AO + AQ) foram superiores 

aos demais tanto para número quanto para peso de frutos por planta. Os tratamentos 1, 3 

e 4 foram os que apresentaram os menores frutos. Para número de frutos comerciais os 

tratamentos 1, 2, 3, 4 (AV), 7, 9, 10, 11, 12 (AQ) e 15 foram inferiores, mostrando que a 

C. spectabilis influenciou negativamente para produção de frutos comerciais. 

Resultados semelhantes foram encontrados para peso dos frutos comerciais, com 

exceção do tratamento 15 (Tabela 11).  

  Para produtividade, é mostrada na tabela 11 a superioridade dos tratamentos 5, 

6, 7, 8 (AO) e 13, 14, 15, 16 (AO + AQ). Com isso, é possível observar como houve 

acréscimo na produtividade dos tratamentos com adubação orgânica. É possível 

observar também a diferença entre os tratamentos 3, apenas com C. spectabilis, com 

3,94 t ha-1 e o tratamento 14, com adubação orgânica e química + C. juncea, com 10,05 

t ha-1, mostrando uma diferença de cerca de 6 t ha-1 apenas variando a adubação.   
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Tabela 11: Número de frutos por planta (N), peso de frutos por planta (P), tamanho 
médio de frutos (T), número de frutos comerciais por planta (NC), peso de frutos 
comerciais por planta (PC), tamanho médio de frutos comerciais (TC) e produtividade 
comercial (PRODC) do quiabeiro cultivado sob diferentes tipos de adubação. Itabaiana 
– SE, 2011. 
Trat N 

(nº) 
P 
(g) 

T 
(cm) 

NC 
(nº) 

PC 
(g) 

TC 
(cm) 

PRODC 
(t ha-1) 

14 18,96a 282,49a 12,35a 17,54a 241,48a 12,13a 10,05a 
16 16,74a 238,13a 12,19a 15,23a 212,93a 12,03a   8,79a 
8 16,53a 226,87a 12,40a 15,51a 210,41a 12,16a   8,35a 
6 16,18a 225,88a 12,25a 14,83a 202,90a 12,14a   7,80a 
13 15,99a 228,23a 12,12a 14,89a 209,64a 12,05a   9,65a 
5 14,88a 212,21a 12,13a 14,07a 197,52a 12,05a   8,03a 
15 14,29a 207,86a 12,34a 12,69  b 181,80a 12,09a   7,29a 
9 13,86a 193,34a 12,04a 12,49  b 171,49  b 11,89a   6,35  b 
7 13,42a 186,53a 12,16a 12,14  b 165,81  b 11,89a   7,62a 
10 12,90  b 179,75  b 11,93a 11,85  b 163,33  b 11,83a   5,74  b 
1 11,64  b 152,29  b 11,68  b 10,61  b 138,27  b 11,56  b   6,06  b 
11 11,40  b 156,38  b 12,05a 10,42  b 140,97  b 11,85a   6,61  b 
2 11,07  b 147,05  b 12,07a 10,74  b 140,59  b 11,92a   5,81  b 
12 10,98  b 152,48  b 11,91a 10,20  b 140,59  b 11,78a   6,08  b 
4   9,78  b 121,87  b 11,57  b   8,73  b 109,30  b 11,64  b   4,41  b 
3   8,09  b 103,99  b 11,27  b   6,99  b   90,25  b 11,37  b   3,94  b 
CV (%) 20,26 23,63 2,56 21,86 25,23 2,45 25,99 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste de 
Scott-Knott a 5%. Trat 1 – Testemunha; Trat 2 – C. juncea; Trat 3 – C. spectabilis; Trat 4 – C. juncea + 
C. spectabilis; Trat 5 – Adubação Orgânica; Trat 6 – Adubação Orgânica + C. juncea; Trat 7 – Adubação 
Orgânica + C. spectabilis; Trat 8 - Adubação Orgânica + C. juncea + C. spectabilis; Trat 9 – Adubação 
Química; Trat 10 - Adubação Química + C. juncea; Trat 11 - Adubação Química + C. spectabilis; Trat 12 
- Adubação Química + C. juncea + C. spectabilis; Trat 13 - Adubação Orgânica + Adubação Química; 
Trat 14 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea; Trat 15 - Adubação Orgânica + 
Adubação Química + C. spectabilis; Trat 16 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea + C. 
spectabilis. 

 

 Para o quiabeiro nas condições deste experimento, não houve diferenças 

estatísticas entre 1, 2, 3, 4 (AV) e 9, 10, 11, 12 (AQ), mostrando que a adubação 

química não foi eficiente para o aumento da produtividade (Figura 11). Assim, 

justificando a importância de uma melhor recomendação de adubação para a cultura, 

principalmente para Sergipe. 

 Segundo Filgueira (2008) e Galati (2010) a produtividade do quiabeiro pode 

chegar a 15-20 t.ha-1 com ciclo de 150-400 dias e 12 t.ha-1 com ciclo de 120 dias, 

respectivamente. Nesse trabalho a produtividade foi abaixo dos valores citados (10,05 

t.ha-1) devido ao término da colheita aos 107 dias (Figura 11). 
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Ainda na figura 11 é possível visualizar a superioridade dos tratamentos com 

adubação orgânica (Tratamentos 5 a 8) em relação aos com adubação química 

(Tratamentos 9 a 12), confirmando a importância dessa adubação para a cultura. É 

possível afirmar que para a cultura, a adubação química não foi superior à adubação 

verde em termos de produtividade, e ainda, não apresenta os benefícios para as 

condições físicas e químicas solo ao longo do tempo. 

 

 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott a 
5%. Trat 1 – Testemunha; Trat 2 – C. juncea; Trat 3 – C. spectabilis; Trat 4 – C. juncea + C. spectabilis; 
Trat 5 – Adubação Orgânica; Trat 6 – Adubação Orgânica + C. juncea; Trat 7 – Adubação Orgânica + C. 
spectabilis; Trat 8 - Adubação Orgânica + C. juncea + C. spectabilis; Trat 9 – Adubação Química; Trat 
10 - Adubação Química + C. juncea; Trat 11 - Adubação Química + C. spectabilis; Trat 12 - Adubação 
Química + C. juncea + C. spectabilis; Trat 13 - Adubação Orgânica + Adubação Química; Trat 14 - 
Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea; Trat 15 - Adubação Orgânica + Adubação 
Química + C. spectabilis; Trat 16 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea + C. 
spectabilis.  
 
Figura 11: Produtividade de quiabeiro (t ha-1) por tratamento. Itabaiana – SE, 2011.  

 

O número e peso de frutos, total e comercial, tiveram menores valores nos 

tratamentos onde se utilizou a C. spectabilis. Já C. Juncea proporcionou melhores 

resultados, porém estatisticamente iguais aos tratamentos com as duas crotalárias e até 

mesmo ao tratamento sem crotalária (Tabela 12). 
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Para o tamanho dos frutos, total e comercial, não houve diferença significativa, 

já que os frutos eram colhidos com um tamanho padrão pré-definido e a colheita era 

feita de dois em dois dias. 

Algumas características são importantes para definir a adubação verde a ser 

utilizada e de acordo com Araújo (2008), as leguminosas apresentam capacidade de 

fixação de nitrogênio, baixa relação C/N e presença de compostos solúveis que 

favorecem sua decomposição, mineralização por microrganismos do solo e a reciclagem 

de nutrientes.  

A não significância para muitas variáveis com uso das crotalárias pode ser 

explicada por Scivittaro et al (2003) que afirmam que normalmente a eficiência dos 

adubos verdes como fonte de N para as culturas tem sido baixa, raramente ultrapassando 

20% no primeiro cultivo após a aplicação e por isso sendo indicada sua utilização de 

forma constante para um melhor desempenho.  

Apesar disso, vale ressaltar as vantagens da adubação verde que, segundo 

Carvalho e Amabile (2006), pode promover maior disponibilidade de nutrientes para os 

cultivos sucessivos, ciclagem dos nutrientes das camadas mais profundas para camadas 

superficiais do solo, além do acúmulo de matéria orgânica no solo. 

Tabela 12: Número de frutos por planta (N), peso de frutos por planta (P), número de 
frutos comerciais por planta (NC), peso de frutos comerciais por planta (PC), tamanho 
médio de frutos comerciais (TC) e produtividade comercial (PRODC) do quiabeiro 
cultivado sob diferentes fontes de adubação. Itabaiana – SE, 2011. 

Trat N 
(nº) 

P 
(g) 

NC 
(nº) 

PC 
(g) 

TC 
(cm) 

PRODC 
(t ha-1) 

C1 14,78 a 208,79 a 13,74 a 187,08 a 12,00 a 7,35 a 
SC  14,09 a 196,52 a 13,02 a 179,23 a 11,90 a 7,52 a 
C12 13,51 a 184,84 a 12,42 a 168,30 a 11,89 a 6,84 a 
C2 11,80   b 163,69   b 10,56   b 144,71   b 11,80 a 6,37 a 
CQ 14,39 a 204,83 a 13,16 a 182,78 a 11,95 a 7,57 a 
SQ 12,70   b 172,09   b 11,70   b 156,88   b 11,84 a 6,47   b 
CO 15,87 a 226,02 a 14,61 a 202,81 a 12,07 a 8,45 a 
SO 11,21   b 150,89   b 10,25   b 136,85   b 11,73   b 5,59   b 
CV (%) 20,26 23,63 21,86 25,23 2,45 25,99 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste de 
Scott-Knott a 5%. SC: Sem crotalária; C12: C. juncea + C. spectabilis; C1: C. juncea; C2: C. spectabilis; 
SQ: Sem adubação química; CQ: Com adubação química; CO: Com adubação orgânica; SO: Sem 
adubação orgânica. N: Número de frutos por planta; P: Peso de frutos por planta; NC: Numero de frutos 
comerciais por planta; PC: Peso de frutos comerciais por planta; TC: Tamanho médio de frutos 
comerciais; PRODC: Produtividade comercial. 
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Pode-se observar que não houve diferenças significativas quanto às 

produtividades total e comercial, assim apontando que apesar da crotalária trazer 

diversos benefícios para a cultura e para o solo, não houve acréscimo de produtividade 

quando comparadas de forma individual. 

 Apenas para o tamanho de frutos comerciais a adubação química não apresentou 

diferenças significativas, para todas as outras variáveis analisadas mostraram melhor 

desempenho com uso da adubação química assim como um melhor desempenho 

também para todas as variáveis com adubação orgânica. As maiores produtividades 

foram obtidas com adubação química e orgânica apresentando 7,57 e 8,45 t ha-1, 

respectivamente (Tabela 12).  

A produtividade do quiabeiro é variável em função do período de colheita. A 

produtividade normal da cultura descrita por Filgueira (2008) encontra-se em torno de 

15 a 20 t ha-1, com a aplicação de doses de N. Em um estudo na região Nordeste, 

Oliveira et al (2003) obtiveram 16,70 t ha-1 e testando a mesma cultivar deste trabalho, 

Rizzo et al (2001) encontraram 8,74 t ha-1 com um período mais curto de colheita, 

mostrando a importância do período de colheita para a produtividade final. 

Na figura 12 é mostrada a percentagem de frutos não comerciais por tratamento, 

assim pode-se perceber que não houve produção significativa de frutos não comerciais, 

já que o maior valor foi de 13,4 %, isso provavelmente pelo fato de terem sido feitas 

colheitas de dois em dois dias, evitando assim a possibilidade dos frutos sairem do 

padrão comercial. 

O tratamento com menor número de frutos não comerciais foi com apenas C. 

juncea (4,4%), e foi superior a todos os outros. Os piores tratamentos foram a 

testemunha, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15 e 16. Sendo que desses, os tratamentos 3, 7, 11 e 15 têm 

em comum a C. spectabilis e devido a baixa quantidade de material incorporado não 

melhorou o aproveitamento desses tratamentos (Figura 12). 

Oliveira et al (2007) indicam que a colheita feita de dois em dois dias é a melhor 

forma, pois, é possível obter um maior número de frutos comerciais, com o valor 

máximo de perda em torno de 14% (Figura 12). 
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Médias seguidas das mesmas letras minúsculas não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott a 
5%. Coeficiente de variação = 23,23. Trat 1 – Testemunha; Trat 2 – C. juncea; Trat 3 – C. spectabilis; 
Trat 4 – C. juncea + C. spectabilis; Trat 5 – Adubação Orgânica; Trat 6 – Adubação Orgânica + C. 
juncea; Trat 7 – Adubação Orgânica + C. spectabilis; Trat 8 - Adubação Orgânica + C. juncea + C. 
spectabilis; Trat 9 – Adubação Química; Trat 10 - Adubação Química + C. juncea; Trat 11 - Adubação 
Química + C. spectabilis; Trat 12 - Adubação Química + C. juncea + C. spectabilis; Trat 13 - Adubação 
Orgânica + Adubação Química; Trat 14 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea; Trat 15 - 
Adubação Orgânica + Adubação Química + C. spectabilis; Trat 16 - Adubação Orgânica + Adubação 
Química + C. juncea + C. spectabilis. 

Figura 12: Percentagem de frutos não comerciais por tratamento em quiabeiro cultivado 
sob diferentes tipos de adubação. Itabaiana – SE, 2011. 

Relacionado à produção de frutos, pode-se observar na Figura 13 que o maior 

valor de produção foi encontrado depois da sexta semana com o tratamento 13 

(Adubação Orgânica + Adubação Química) com 544,95 g.parcela-1 e 2179,97 kg.ha-1 e 

que o maior valor estimado foi encontrado com o tratamento 14 (Adubação Orgânica + 

Adubação Química + C. juncea) com 576,45 g.parcela-1 e 2305,82 kg.ha-1 sendo que 

esse pico só seria atingido na oitava semana (Tabela 13), mostrando assim, que esse 

tratamento não atingiu o pico de produção e que isso afetou na produtividade final. 

Os menores picos de produção foram com os tratamentos 3 (C. spectabilis) e 4 

(C. juncea + C. spectabilis) com 950,52 e 969,48 kg.ha-1 respectivamente, sendo 

possível observar que atingiram o pico mais cedo, entre a 3º e a 5º semanas e com isso, 

foram os que tiveram a queda na produção mais rápido (Tabela 13).  
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A época de pico de colheita foi diferente para cada tratamento, variando para a 

maioria da 4º para a 6º semana, dependendo da adubação, observando com isso que os 

tratamentos de 1 a 4, que não tiveram adubação, apresentaram pico e queda de produção 

mais cedo, o que determinou o fim do experimento com 20 colheitas, pois esse período 

poderia ser prolongado (Tabela 13).  

 Na figura 13A podemos observar que não houve grande diferença na produção 

da testemunha para os tratamentos com crotalárias, sendo que todos apresentaram queda 

na produção mais cedo em relação aos demais tratamentos. 

 Na figura 13B os tratamentos com adubação orgânica tiveram picos de produção 

entre a 5º e 7º semanas e o maior pico (441,33 g.parcela-1) foi após a 6º semana com o 

tratamento 6 (M.O. + C. juncea) e os tratamentos 7 (M.O. + C. spectabilis) e 8 (M.O. + 

C. juncea + C. spectabilis) iniciaram a queda mais cedo. 

 Na figura 13C percebe-se diferença entre os tratamentos com adubação química 

e adubação orgânica, sendo os picos de produção em torno da 4º a 6º semanas e com 

maior pico, 351,29 g.parcela-1, no tratamento 11 (Adubação Química + C. spectabilis). 

Os picos foram mais cedo e a queda na produção da mesma forma, concordando com 

Souza (1999), que o sistema orgânico é mais eficiente para a produção do quiabo. 

 Na figura 13D os tratamentos com adubação orgânica e química tiveram as 

maiores produções e o maior pico depois da sexta semana com o tratamento 13 

(Adubação Orgânica + Adubação Química) com 544,95 g.parcela-1, sendo que o 

tratamento 14, com a maior produtividade, teve o ponto máximo na 8º semana. 

Possivelmente a adubação orgânica, por mineralizar mais lentamente coincidiu a 

liberação de nutrientes com o período de maior demanda nutricional pela cultura do 

quiabo, resultando em maior produção de frutos. 
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Trat 1 – Testemunha; Trat 2 – C. juncea; Trat 3 – C. spectabilis; Trat 4 – C. juncea + C. spectabilis; Trat 5 – Adubação 
Orgânica; Trat 6 – Adubação Orgânica + C. juncea; Trat 7 – Adubação Orgânica + C. spectabilis; Trat 8 - Adubação 
Orgânica + C. juncea + C. spectabilis; Trat 9 – Adubação Química; Trat 10 - Adubação Química + C. juncea; Trat 11 - 
Adubação Química + C. spectabilis; Trat 12 - Adubação Química + C. juncea + C. spectabilis; Trat 13 - Adubação 
Orgânica + Adubação Química; Trat 14 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea; Trat 15 - Adubação 
Orgânica + Adubação Química + C. spectabilis; Trat 16 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea + C. 
spectabilis. Equações e R² dos tratamentos na tabela 13. 

Figura 13: Produção de frutos (g) por tratamento em 20 colheitas do quiabeiro cultivado sob 
diferentes fontes de adubação. Itabaiana – SE, 2011. 
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Tabela 13: Equações da regressão, R², estimativa do tempo para a produção máxima e estimativa 
da produção máxima alcançada em quiabeiro cultivado sob diferentes fontes de adubação. 
Itabaiana – SE, 2011. 
Trat Equação Estimativa do 

tempo para a 
produção 
máxima 
(semana) 

Estimativa da produção 
máxima alcançada 

(g.parcela-1) (kg.ha-1) 

1 Y=-55,714286+164,619048x-18,238095x² (R²=0,966*) 4,51 315,75 1263,01 
2 Y=-30,914286+136,709524x-14,504762x² (R²=0,753*) 4,71 291,21 1164,85 
3 Y=-30,428571+141,476190x-18,666667x² (R²=0,881*) 3,78 237,63   950,52 
4 Y=-102,57142+159,202381x-18,369048x² (R²=0,885*) 4,33 242,37   969,48 
5 Y=-86,857143+166,107143x-13,392857x² (R²=0,898*) 6,20 428,18 1712,74 
6 Y=-125,57142+180,059524x-14,297619x² (R²=0,873*) 6,29 441,33 1765,32 
7 Y=-122,42857+207,285714x-20,000000x² (R²=0,896*) 5,18 414,66 1658,65 
8 Y=-93,142857+186,178571x-18,035714x² (R²=0,824*) 5,16 387,32 1549,89 
9 Y=-53,428571+132,809527x-11,119048x² (R²=0,945*) 5,97 343,15 1372,60 
10 Y=-80,142857+134,214286x-11,571429x² (R²=0,885*) 5,79 309,03 1236,14 
11 Y=-89,857143+190,857143x-20,642857x² (R²=0,923*) 4,62 351,29 1405,17 
12 Y=-129,85714+189,619048x-19,595238x² (R²=0,907*) 4,83 328,86 1315,47 
13 Y=-189,65714+229,510000x-17,926190x² (R²=0,929*) 6,40 544,95 2179,97 
14 Y=-77,714286+160,892857x-9,8928570x² (R²=0,922*) 8,13 576,45 2305,82 
15 Y=-131,28571+215,250000x-21,535714x² (R²=0,877*) 4,99 406,57 1626,28 
16 Y=-153,85714+224,154762x-19,559524x² (R²=0,951*) 5,73 488,35 1953,41 

Trat 1 – Testemunha; Trat 2 – C. juncea; Trat 3 – C. spectabilis; Trat 4 – C. juncea + C. spectabilis; Trat 5 – 
Adubação Orgânica; Trat 6 – Adubação Orgânica + C. juncea; Trat 7 – Adubação Orgânica + C. spectabilis; Trat 8 - 
Adubação Orgânica + C. juncea + C. spectabilis; Trat 9 – Adubação Química; Trat 10 - Adubação Química + C. 
juncea; Trat 11 - Adubação Química + C. spectabilis; Trat 12 - Adubação Química + C. juncea + C. spectabilis; 
Trat 13 - Adubação Orgânica + Adubação Química; Trat 14 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea; 
Trat 15 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. spectabilis; Trat 16 - Adubação Orgânica + Adubação 
Química + C. juncea + C. spectabilis. 

 

4.4. Nematoides e Plantas Invasoras 

Tanto para incidência de nematoides quanto para plantas daninhas houve 

diferenças significativas entre os tratamentos (Tabela 14). 

Tabela 14: Análise de variância para Incidência de nematoides e plantas invasoras em 
quiabeiro cultivado sob diferentes fontes de adubação. Itabaiana – SE, 2011. 

FV GL Nematoide Plantas Invasoras 

QUADRADO MÉDIO 
Bloco 4 0,64NS 0,64NS 

Tratamento 15 3,85* 4,88* 

Erro 60 0,57 0,62 

Total 79   
CV (%)  21,72 28,41 
FV- Fonte de Variação. *Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 
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Comparando os tratamentos individualmente é possivel observar que os 

tratamentos 5, 10, 14 e 13 foram superiores para a presença de nematoides, podendo 

assim afirmar que tanto o composto (tratamentos 5, 13 e 14) quanto a C. juncea 

(tratamentos 10 e 14) tiveram alguma influência diminuindo a incidência desses 

nematoides. Já os tratamentos com C. spectabilis apresentaram desempenho abaixo do 

esperado, possivelmente, devido a baixa quantidade de material incorporado (Tabela 

15). 

Para incidência de plantas invasoras os melhores tratamentos foram o 2, 3, 5, 6, 

7 e 8, e a maior incidência aconteceu nos tratamentos 10, 11 e 12, todos com adubação 

química na presença de alguma crotalária, demonstrando um maior desenvolvimento de 

plantas invasoras nesses tratamentos. 

Tabela 15: Incidência de nematoides e plantas invasoras no cultivo do quiabeiro sob 
diferentes tipos de adubação. Itabaiana – SE, 2011. 
 

Tratamento 
 

Nematoide 
 

Plantas 
invasoras 

5 1,75a 1,60a 
10 2,02a 4,00    c 
14 2,45a 3,25  b 
13 2,60a 3,25  b 
12 3,16  b 4,60    c 
16 3,25  b 3,00  b 
6 3,50  b 1,75a 
11 3,75  b 4,00    c 
15 3,76  b 3,40  b 
2 3,82  b 1,43a 
7 4,06  b 2,00a 
9 4,10  b 3,40  b 
8 4,17  b 1,50a 
3 4,32  b 2,00a 
1 4,50  b 2,75  b 
4 4,60  b 2,75  b 
CV (%) 21,72 28,41 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste de 
Scott-Knott a 5%. Trat 1 – Testemunha; Trat 2 – C. juncea; Trat 3 – C. spectabilis; Trat 4 – C. juncea + 
C. spectabilis; Trat 5 – Adubação Orgânica; Trat 6 – Adubação Orgânica + C. juncea; Trat 7 – Adubação 
Orgânica + C. spectabilis; Trat 8 - Adubação Orgânica + C. juncea + C. spectabilis; Trat 9 – Adubação 
Química; Trat 10 - Adubação Química + C. juncea; Trat 11 - Adubação Química + C. spectabilis; Trat 12 
- Adubação Química + C. juncea + C. spectabilis; Trat 13 - Adubação Orgânica + Adubação Química; 
Trat 14 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea; Trat 15 - Adubação Orgânica + 
Adubação Química + C. spectabilis; Trat 16 - Adubação Orgânica + Adubação Química + C. juncea + C. 
spectabilis. 
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Na produção de quiabo normalmente ocorre o aparecimento de nematoide, e 

dependendo da época pode definir o período de produção dessa cultura. O aumento na 

incidência de nematóides foi visual principalmente no final do ciclo do quiabeiro e com 

isso é possível visualisar as diferenças de acordo com a adubação (Tabela 16). 

 Não houve diferenças significativas nos tratamentos com crotalárias nem na 

testemunha, discordando de Ribas et al (2003); Souza e Rezende (2007), que afirmam 

que as crotalárias são uma boa forma de manejo para diminuir a incidência de 

nematoides. Isso possivelmente, devido ao fato de ter sido o primeiro ciclo da produção 

de crotalárias na área. 

 Os tratamentos com adubação orgânica e com adubação química apresentaram 

menores valores para nematoides, demostrando a importância da adubação para o 

fortalecimento da planta e também pela adubação orgânica, pois a densidade 

populacional desses fitopatógenos pode ser reduzida e a tolerância da planta aumentada 

(RIBEIRO et al., 1998). 

 Apesar de concordar com Arantes et al (1995) sobre o rápido crescimento e o 

fato de não ser invasora do quiabo, assim como para nematóides, as crotalárias também 

não apresentaram diferenças significativas para as plantas invasoras, discordando de 

Vaz de Melo et al (2007), que afirmam que a palhada utilizada têm a capacidade de 

inibir o crescimento de plantas invasoras, o que não ocorreu possivelmente pelo fato de 

ser a primeira vez que foi utilizada crotalária na área. 

 A adubação química proporcionou um maior desempenho das plantas invasoras, 

demonstrando que a adubação química não foi só eficiente para o quiabeiro, 

favorecendo as invasoras e a competição com o quiabeiro. 

 As plantas invasoras tiveram menor incidência nos tratamentos com adubação 

orgânica, isso devido à influência da matéria orgânica na incidência dessas invasoras. A 

adubação orgânica utilizada foi o composto, com isso passou por todo um processo de 

compostagem e assim concordando com Santos e Machado (2011) que afirmam que a 

compostagem dificulta e até impede a germinação de plantas invasoras. 
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Tabela 16: Incidência de nematoides e plantas invasoras no cultivo do quiabeiro sob 
diferentes tipos de adubação. Itabaiana – SE, 2011. 
Trat Nematoides Plantas Invasoras 
C12 3,65 a 3,00 a 
C2 3,56 a 2,88 a 
C1 2,96 a 2,80 a 
SC 2,99 a 2,55 a 
SQ  3,59 a  2,04   b  
CQ 2,98   b 3,55 a 
SO  3,60 a  3,06 a  
CO 2,97   b 2,53   b 
CV (%) 34,96 32,10 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste de 
Scott-Knott a 5%. SC: Sem crotalária; C12: C. juncea + C. spectabilis; C1: C. juncea; C2: C. spectabilis; 
SQ: Sem adubação química; CQ: Com adubação química; CO: Com adubação orgânica; SO: Sem 
adubação orgânica.  

  

4.5. Análises foliares 

4.5.1. Crotalárias 

 A concentração de nutrientes na C. spectabilis foi maior, apresentando 31,01; 

5,03 e 23,41 g kg-1 de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), respectivamente, 

enquanto que na C. juncea o teor foi de 23,11; 3,67 e 16,12 g kg-1 e as duas espécies 

juntas apresentaram teores de 30,03; 4,25 e 17,28 g kg-1 respectivamente (Tabela 17). A 

diferença nesses valores pode ser explicada pelo desenvolvimento vegetativo, na época 

de corte, das duas espécies utilizadas, já que a C. juncea estava em pleno florescimento 

e a C. spectabilis ainda estava em desenvolvimento vegetativo. 

 A utilização de C. juncea, C. spectabilis ou C. juncea + C. spectabilis 

apresentou maior concentração de N, P e K na massa seca em comparação com o 

trabalho de Giongo et al (2011), com coquetel de seis tipos de leguminosas, obtiveram 

as concentrações de N, P e K (19,4; 1,36; 15,6 g kg-1) e com coquetel de cinco tipos de 

não leguminosas (20,1; 1,29; 14,7 g kg-1), mostrando o que o teor de nutrientes foi 

maior.  

 Ainda segundo Giongo et al (2011), o P normalmente necessita de mais tempo 

para sua liberação e apenas 50% foi liberado com cerca de 90 dias e mais de 300 dias 

para liberação de 95%, enquanto o tempo máximo da liberação do K foi de 214 dias.  
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 De acordo com Borkert et al (2003), o K é normalmente o nutriente mais 

abundante no tecido vegetal, e por  se apresentar na maior parte na forma iônica, a 

decomposição dos resíduos o libera na sua totalidade rapidamente, o que pode acarretar 

perdas por lixiviação nos solos arenosos. Por isso a ordem de liberação foi determinada 

por esse autores, como K>N>P, sendo que o N depende principalmente da relação C/N 

da espécie vegetal utilizada.  

 Os valores de N e P para C. juncea foram semelhantes aos encontrados por 

Torres et al. (2008), (118,11 kg ha-1 de N e 10,80 kg ha-1 de P) sendo constatado que no 

segundo ano de cultivo esses valores tendem a diminuir (76,38 kg ha-1 de N e 4,06 kg 

ha-1 de P). Já para Perin et al. (2010) foram encontrados valores mais altos, 32,48 kg ha-

1 de P e 293,28 kg ha-1 de K. 

 

Tabela 17: Concentração de nutrientes na biomassa seca da parte aérea de C. juncea, C. 
spectabilis e C. juncea + C. spectabilis antes do cultivo do quiabeiro.  Itabaiana – SE, 
2011.  

 

1
C1: C. juncea; C2: C. spectabilis; C12: C. juncea + C. spectabilis; 

 

4.5.2. Quiabeiro 

 Na tabela 18 pode ser observado que a concentração de N nas folhas de 

quiabeiro foi maior com a utilização de C. juncea solteira em todos os tratamentos do 

que quando utilizada a C. spectabilis solteira. Possivelmente, devido à quantidade 

superior de matéria fresca incorporada pela C. juncea (Tabela 2) e também, segundo 

Quintela et al. (2009), devido a baixa relação C/N das crotalárias apresentando rápida 

mineralização e grande quantidade de N para as culturas.  

Tratamento Nitrogênio Fósforo Potássio Nitrogênio Fósforo Potássio 
 ------------------ g kg-1 ----------------- ----------------- kg ha-1 ---------------- 
C1¹ 23,11 3,67 16,12 110,92 17,61 77,37 
C2 31,01 5,03 23,41 68,22 11,06 51,50 
C12 30,03 4,25 17,28 141,14 19,97 81,21 
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 Apesar disso, concordando com Silva et al. (2006), embora as leguminosas 

possam acumular grandes quantidades de N, o uso desse nutriente para as culturas de 

sucessão são pouco estudados. 

 Nos tratamentos com adubação química não houve aumento de concentração de 

nutrientes na presença de crotalária, isso pode ser explicado por Lovato et al. (2004), 

pois as crotalárias como culturas antecessoras podem promover acúmulo de N mineral e 

orgânico no solo, podendo não apresentar resposta a adubação nitrogenada. 

 O P presente nas folhas do quiabeiro pode não ter sofrido influência das 

crotalárias devido a grande quantidade de P disponível no solo (Tabela 19), apesar disso 

quando se utilizou C. spectabilis solteira sem adubação e com adubação química, o P 

concentrado nas folhas foi maior do que com C. juncea solteira. 

 Não é possível afirmar se houve influencia da C. spectabilis nos valores de P nas 

folhas de quiabeiro, já que o valor de P concentrado na C. spectabilis foi maior que o P 

na C. juncea (Tabela 17). Em outros estudos, como pode ser observado em Andrade 

Neto et al. (2010) e Teodoro et al. (2011) que encontraram valores inferiores de N,  P e 

K na C. spectabilis comparada com a C. juncea. 

 Quando não foi utilizada adubação e na adubação orgânica a concentração de K 

no quiabeiro foi maior com a utilização de C. juncea solteira, mas quando houve a 

utilização de adubação química, a concentração de K foi maior sem a utilização de 

crotalária, possivelmente devido à rápida disponibilidade desse nutriente quando se 

utiliza a adubação química. E, como o K não faz parte de nenhum constituinte estrutural 

do tecido vegetal fica prontamente disponível, tendo uma liberação imediata 

(MALAVOLTA, 1980).  
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Tabela 18: Concentração de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) nas folhas de 
quiabeiro submetida a adubação química, orgânica e verde.  Itabaiana – SE, 2011.  
 

¹C1 - C. juncea; C2 - C. spectabilis; C12 - C. juncea + C. spectabilis; Quim – Adubação Química; Org – 
Adubação Orgânica.  

 

4.6. Caracterização química do solo 

 Quanto as análises de solo (Tabela 19) não foi possivel verificar a influência dos 

tratamentos principalmente nos teores de Ca, Mg, Al, SB, CTC e V. Não foi possivel 

verificar a influência das crotalárias nos teores de P no solo, pois este se encontra com 

grande quantidade de P disponivel, houve um maior teor de P no solo onde se utilizou a 

adubação orgânica. Possivelmente, o aumento de matéria orgânica pode ter favorecido 

uma maior liberação de P dos sítios de troca para a solução do solo, pois, de acordo com 

Santos e Tomm (2003) com a matéria orgânica no solo ocorre menor fixação do P, 

ficando disponível por mais tempo.  

 Segundo Lopes (2004), a alteração no teor de matéria orgânica, tanto em 

quantidade como em qualidade, tem implicações graduais nas alterações do pH, na 

toxidez de alumínio, na dinâmica de nitrogênio, do fósforo e de outros nutrientes. Com 

isso, havendo aumento no teor de matéria orgânica, está ocorrendo armazenamento de N 

no solo, pois a matéria orgânica é constituída por 5% de N. 

Tratamento Nitrogênio Fósforo Potássio 
 g.kg-1 
Testemunha 30,13 7,25 27,37 
C1¹ 31,96 6,87 29,63 
C2 30,44 8,11 25,01 
C12 35,37 7,56 27,15 
Org 33,09 5,88 39,11 
Org+C1 39,35 5,82 45,75 
Org+C2 36,94 5,54 37,58 
Org+C12 38,98 5,47 40,53 
Quim 36,32 7,08 41,78 
Quim+C1 34,47 5,25 39,53 
Quim+C2 33,57 7,25 37,27 
Quim+C12 35,06 7,27 38,94 
Org+Quim 37,10 5,20 48,11 
Org+Quim+C1 36,91 5,87 44,56 
Org+Quim+C2 34,46 5,84 44,29 
Org+Quim+C12 40,07 5,29 47,01 
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 Os maiores teores de K foram encontrados nos tratamentos com adubação 

química. Também com a adubação quimica foram encontrados os menores valores de 

pH, com valores correspondendo a 6,71. Nos tratamentos com adubação orgânica 

apresentaram valores mais altos de pH, sendo o valor mais alto 8,33 com adubação 

orgânica e incorporação da biomassa da C. juncea, e a presença das crotalárias sem 

adubação manteve o pH entre 7,66 e 7,7.  

Um importante fator a ser observado é o teor de M.O. no solo e os maiores 

valores foram encontrados com a utilização da adubação orgânica, com destaque para 

adubação orgânica com a presença das duas crotalárias, apresentando teor de 21,8 g dm-

3. As crotalárias não demostraram grande acréscimo no teor de M.O. e mantiveram 

valores semelhantes a testemunha, entre 13,1 e 15,6 g dm-3. Fato esse que pode ser 

explicado por ser o primeiro cultivo.  
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Tabela 19: Caracterização química do solo antes da semeadura  e depois da última colheita 
do quiabeiro. Itabaiana – SE, 2011. 
Trat Ca Mg Al Na P K pH M.O. SB CTC V 

 cmolc dm
-3 mg dm-3 H2O g dm-3 cmolc dm

-3 % 

Solo antes 1,9 2,9 0,0 - 87,3 50 7,7 6,0 - 5,6 87,8 

1 Test 3,12 4,04 <0,08 126 161 41,1 7,7 14,6 7,82 7,82 100 

2 C1 3,31 3,30 <0,08 120 153 59,3 7,66 14,2 7,28 7,28 100 

3 C2 3,9 3,25 <0,08 102 158 55 7,66 13,1 7,73 7,73 100 

4 C12 3,68 4,31 <0,08 114 154 80 7,72 15,6 8,7 8,7 100 

5 O 3,73 4,05 <0,08 140 150 239 7,85 15,4 9,0 9,0 100 

6 O+C1 3,97 2,78 <0,08 156 204 559 8,33 15,2 8,86 8,86 100 

7 O+C2 3,29 3,72 <0,08 140 268 528 8,25 16,2 8,97 8,97 100 

8 O+C12 3,2 3,9 <0,08 98,1 199 354 8,08 21,8 8,44 8,44 100 

9 Q 2,81 2,7 <0,08 88,6 165 719 6,71 14,3 7,74 8,23 94,1 

10 Q+C1 2,54 3,69 <0,08 64,5 132 607 6,75 12,8 8,07 8,56 94,3 

11 Q+C2 2,84 3,39 <0,08 100 169 750 7,72 15,9 8,59 8,59 100 

12 Q+C12 2,75 3,10 <0,08 66,3 148 900 7,27 13,9 8,45 8,45 100 

13 O+Q 2,96 3,70 <0,08 100 212 930 7,98 18,9 9,48 9,48 100 

14 O+Q+C1 1,95 2,62 <0,08 65,8 158 957 8,00 12,9 7,31 7,31 100 

15 O+Q+C2 3,88 4,64 <0,08 100 274 970 7,57 9,23 11,50 11,50 100 

16 
O+Q+C12 

3,19 3,16 <0,08 80 277 607 7,20 18,9 8,26 8,26 100 

Q – Adubação Química; O – Adubação Orgânica; C1 - C. juncea; C2 - C. spectabilis; C12 - C. juncea + 
C. spectabilis; M.O. – Matéria orgânica; SB – Soma de bases trocáveis; V – Índice de saturação de bases; 
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4.7. Umidade do Solo 

Com as análises das amostras indeformadas determinou-se a densidade (1,53 g 

cm-3), a porosidade total de 0,386 kg dm-3, sendo 0,210 e 0,176 kg dm-3 de macro e 

microporosidade respectivamente, e a granulometria, caracterizando um solo de textura 

arenosa (Tabela 5). Com isso se justifica o uso principalmente da adubação verde e de 

matéria orgânica para melhorar a estrutura do solo, mantendo o aporte aos nutrientes e a 

umidade. 

 O manejo da irrigação do quiabeiro deve ser feito de forma a promover produção 

ótima do ponto de vista econômico. A irrigação deve repor, ao solo, a quantidade de 

água utilizada pela cultura e o momento de se irrigar é aquele no qual a disponibilidade 

de água no solo assume valor crítico, abaixo do qual a planta começa a sentir os efeitos 

da restrição de água. A definição de quando irrigar pode ser feita por métodos que 

estabeleçam valores limites para variáveis de solo ou de planta. 

 Na tabela 19 pode-se observar que para todos os tratamentos a umidade esteve 

entre a capacidade de campo (0,146 m3 m-3) e do ponto de saturação do solo (0,390 m3 

m-3), apresentando maior valor de 0,281 m3 m-3 e menor valor de 0,255 m3 m-3. 

 Com isso podendo afirmar que a água disponível no solo foi de 100% durante 

todo o experimento. A água disponível não influenciou negativamente no 

desenvolvimento das plantas, pois, concordando com Silva et al (2001), o desempenho 

máximo da cultura é obtido com a água disponível acima de 60%.  

 Não foi possível verificar se houve influência do excesso de água nos 

tratamentos, mas, de acordo com os resultados obtidos por Sharma e Prassad (1978), 

que afirmaram que a cultura tem um melhor desempenho com -50kPa (lâmina de 

43,2mm) do que com -25kPa (lâmina de 49,4mm), é possível concluir que uma lâmina 

muito mais alta do que a recomendada pode reduzir o rendimento do quiabo e a 

eficiência do uso da água. 

 Ainda na Tabela 20, pode-se perceber que todos os tratamentos ficaram acima da 

umidade crítica indicada por Marouelli (2008) para a cultura do quiabeiro em sistema de 

aspersão.  
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 A umidade nos tratamentos com a utilização da C. spectabilis solteira foi menor 

do que a umidade nos tratamentos com a C. juncea solteira, isso provavelmente devido 

a menor quantidade de material incorporado pela C. spectabilis, proporcionando uma 

menor lâmina de água retida pela solo nos tratamentos com essa crotalária. 

 Apesar disso, o maior valor de lâmina de água foi encontrado na utilização de C. 

juncea + C. spectabilis sem adubação, concordando com De-Polli et al (1996) que os 

adubos verdes proporcionam a formação e estabilização de agregados, melhorando as 

condições de aeração, infiltração e retenção de água. 

 Assim como feito por Azevedo e Silva (1999), é necessário frisar a importância 

do tensiômetro para o acompanhamento da umidade do solo, pois, valores medidos no 

tensiômetro acima de 70 kPa indicam uma umidade no solo menor do que 40,4mm, 

valor mínimo indicado para o melhor desenvolvimento da cultura, e com isso é possível 

indicar de forma correta a hora de irrigar.   

 A partir da curva de retenção (Figura 10) fixada para esse tipo de solo é possível 

acompanhar com o tensiômetro as medidas de tensão e transformar para umidade, 

fazendo o acompanhamento diário e economizando água, energia e mão de obra que 

seriam gastas em irrigações excessivas. 
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Tabela 20: Ponto de murcha permanente, umidade crítica para a cultura, capacidade de 
campo, ponto de saturação do solo, umidade e lâmina de água por tratamento em 
experimento de cultivo de quiabeiro sob diferentes fontes de adubação. Itabaiana – SE, 
2011. 
Tratamento Umidade Lâmina de água 
 (m3 m-3) (mm) 
PMP 0,048   9,600 
CC 0,146 29,200 
UC 0,202 40,400 
PS 0,390 79,000 
1 Test 0,257 51,330 
2 C1 0,279 55,827 
3 C2 0,272 54,401 
4 C12 0,281 56,285 
5 O 0,269 53,874 
6 O+C1 0,274 54,709 
7 O+C2 0,263 52,619 
8 O+C12 0,272 54,434 
9 Q 0,268 53,572 
10 Q+C1 0,267 53,338 
11 Q+C2 0,256 51,150 
12 Q+C12 0,257 51,485 
13 O+Q 0,265 52,985 
14 O+Q+C1 0,260 52,021 
15 O+Q+C2 0,255 51,015 
16 O+Q+C12 0,260 51,985 
PMP – Ponto de murcha permanente; CC – Capacidade de campo; UC - umidade crítica; PS – Ponto de 
saturação do solo; Q – Adubação Química; O – Adubação Orgânica; C1 - C. juncea; C2 - C. 
spectabilis; C12 - C. juncea + C. spectabilis; 

 

 A partir dos primeiros 15 DAS, é possível visualizar na Figura 14 como a 

irrigação influencia na lâmina de água, nesse caso, aumentando as lâminas de 40mm até 

atingir a saturação do solo em alguns casos.  

 Os tratamentos que demonstraram maior retenção de água foram os tratamentos 

com C. juncea (B) e com adubação orgânica (D), atingindo mais frequentemente o 

ponto de saturação do solo, pois, concordando com Fontanétti et al. (2004), a adubação 

verde proporciona a formação e estabilização de agregados, melhorando as condições de 

aeração, infiltração e retenção de água. 
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A - Testemunha; B - C. juncea; C - C. spectabilis; D - Adubação Orgânica; E - Adubação Química; F - 
Crotalárias + adubação orgânica + adubação química; CC – Capacidade de campo; PMP – Ponto de 
murcha permanente; PSS – Ponto de saturação do solo; 

Figura 14: Lâmina de água (mm) no solo em cultivo de quiabeiro sob diferentes fontes 
de adubação. Itabaiana – SE, 2011. 

 

 

A 
B 

C D 

E F 



 58  

 

5. CONCLUSÕES 

 

 

- A adubação verde, com crotalária, como primeiro cultivo proporcionou incremento 

apenas para as variáveis de tamanho de folhas, e favoreceu melhorias nos atributos 

químicos do solo; 

- A utilização da adubação orgânica favoreceu a cultura do quiabeiro, tanto no 

desenvolvimento, quanto na produção de frutos; 

- A adubação orgânica foi a mais eficiente no controle de nematoides e plantas 

invasoras, inferindo ser uma excelente alternativa a ser utilizada pelos agricultores, que 

produzem quiabo na região de Itabaiana - SE; 

- A adubação química favoreceu os maiores teores de K no solo, enquanto a adubação 

orgânica juntamente com a utilização de crotalárias proporcionou maiores valores de 

matéria orgânica (M.O.) no solo; 

- Todos os tratamentos colaboraram para a umidade ficar acima da capacidade de 

campo, o que é importante para a disponibilidade de água para a cultura responder em 

produtividade. 
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